Pár slov…
Zdravím Vás jménem Půlnoci, skromného projektu věnovaného odvrácené tváři umění, a její tribuny
Půlnočního expresu. Právě vychází říjnové číslo našeho e-bulletinu. V rámci půlnočního tématu nazvaného
Pražská zkušenost velkých umělců jsme se rozhodli připomenout některé významné osobnosti světového umění, které
svého času navštívily naši metropoli, nebo zde dokonce po nějaký čas studovaly či žily. Jistě uznáte, že výsledná sestava jmen
je nejen „světová“, ale i velmi pestrá – nechybí v ní spisovatelé (Philip Roth, Elias Canetti), sochař (Auguste Rodin), malíř
(Oskar Kokoschka), architekt (Le Corbusier) ani filmaři (skupina jugoslávských režisérů). Novým přírůstkem na našem
pohřebišti je český surrealistický spisovatel a výtvarník Jindřich Heisler (1914–1953), předčasně zesnulý a pohříchu
málo známý souputník Štyrského či Toyen. Na stránkách periferie na vás čeká již tradičně řada příspěvků mapujících
současnou kulturní periferii, mezi nimiž jako obvykle převažují knižní recenze (třetího svazku Sebraných spisů Františka
Listopada, „osvětimské“ knihy Otto Dov Kulky, nového vydání vzpomínek Jany Černé na její matku Milenu Jesenskou či
průvodce dějinami kladenských biografů), ale nechybí ani recenze několika výstav (nejkrásnějších českých knih roku 2013,
přehlídky originálních studentských písem nebo výstavy Kolářových děl ze sbírky Medy Mládkové). Na významné kolářovské
jubileum nezapomněli ani na Kladně, kde Jiří Kolář žil v letech 1925–1945 a odkud vám přinášíme reportáž. V závěrečné
rubrice postskriptum pak naleznete ukázku z memoárové knihy uznávaného scenáristy, dramatika a spisovatele JeanClaude Carrièra, související též s naším tématem – líčí zde totiž své vzpomínky na pražské léto bouřlivého roku 1968…
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Kokoschkův pražský „svět
v obrazech“
Přátelství s československým prezidentem, setkání
s životní láskou, hluboký obdiv k J. A. Komenskému
− to vše a mnohem více představovala čtyři pražská
léta pro rakouského malíře Oskara Kokoschku
(1886−1980), jenž do Prahy odjel pod vlivem
nepříznivých politických podmínek v létě 1934, které
popsal následovně: „Vypukly krvavé demonstrace,
(…) něco takového Vídeň dosud nezažila. Z našeho
domku jsme přehlédli celé město, v němž hořely
domy a burácela dělostřelba.“ Praha tou dobou skýtala
malíři útočiště a odtud, z domku jménem Bellevue na
Smetanově nábřeží, kde bydlel a v jehož horní
věžovité části měl ateliér, přehlédl celé Staré Město.
To se pro něj stalo zásadní inspirací, a tak vznikla řada
pohledů na Prahu a Vltavu, kterou si zamiloval stejně
jako zakrátko nato Temži. Celý pražský cyklus
zahrnuje šestnáct obrazů, k nimž později přibyl ještě
jeden pohled na město, plátno nazvané Nostalgie, které
Kokoschka namaloval až za pobytu v Anglii.

zeptal, zda by také nemohl dostat jeden šálek, aniž
by se o tom dozvěděla jeho dcera. Nalil jsem mu,
a když se napil, rozesmál se jako malý chlapec,
jemuž se podařilo vyvést povedený kousek.“

O. KOKOSCHKA: KARLŮV MOST A HRADČANY (1934)

O. KOKOSCHKA: STUDIE K PORTRÉTU T. G. MASARYKA

V Praze se malíře ujal dr. Hugo Feigl, historik umění
a významný pražský galerista. Ten shodou okolností
v roce 1933 uspořádal na Smetanové nábřeží výstavu
Kokoschkových děl. A byl to právě Hugo Feigl, kdo
nejenže Kokoschku seznámil s T. G. Masarykem, ale
také prezidenta přesvědčil, aby se od rakouského
malíře nechal portrétovat. Po celé čtyři týdny, kdy byl
Masaryk malován, nechával pro Kokoschku posílat
svůj státní vůz s číslem 1, což ho uvádělo do rozpaků,
a to obzvlášť ve chvílích, kdy hradní stráž vůz
s malířem zdravila, jako by v něm seděl sám prezident.

Výsledný Masarykův portrét se nakonec proměnil
v dvojportrét. Jedním z ústředních témat hovorů
Kokoschky a Masaryka se stal Jan Amos Komenský,
který byl do obrazu posléze přimalován.
S Komenským se však Kokoschka seznámil již
v raném dětství prostřednictvím jeho „světa
v obrazech“, tedy knihy – učebnice – s názvem Orbis
pictus. Později Komenského díla důkladně studoval
a s jeho názory se ztotožnil natolik, že na počátku
30. let se coby vedoucí Uměleckoprůmyslové školy
dožadoval v Rakousku reformy školství v duchu
výchovy Jana Amose Komenského. V Praze dokonce
začal o našem učiteli národů psát divadelní hru, kterou
dokončoval v prvních letech války v Londýně.

„Při práci jsem byl zvyklý pít silnou černou kávu,
kterou prezidentovi lékař zakázal (Masaryk právě
lehkou mozkovou mrtvici, pozn. TP). Jednou se
O
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reprodukce Kokoschkových děl. On se pak podílel na
dvojjazyčném sborníku, který byl věnován Emilu
Fillovi. Do tohoto sborníku přispěl Kokoschka studií
o Fillově grafické tvorbě.

OSKAR KOKOSCHKA VE SVÉM PRAŽSKÉM ATELIÉRU
NA FOTOGRAFII SVÉ ŽENY OLDY (1936)

V době pražského pobytu Kokoschku oslovil také
právník a divadelník Karel B. Palkovský, pro jehož
divadelní hru měl výtvarník udělat čtyři rytiny. Při
jedné z návštěv Palkovského se malíř seznámil i s jeho
dcerou Oldou. Toto setkání bylo osudové. Olda,
tehdy devatenáctiletá studentka práv, se později stala
jeho ženou. V Praze spolu rádi navštěvovali různá
divadelní představení, především pak ta Voskovcova
a Werichova, kterými byli naprosto okouzleni.

OSKAR KOKOSCHKA SE SVOU ČESKOU MANŽELKOU
V BENÁTKÁCH ROKU 1948

O. KOKOSCHKA: PRAHA Z VLTAVSKÉHO NÁBŘEŽÍ (1936)

„Chodili jsme také do divadla, přestože jsem neuměl
česky. Milovali jsme dvě scény: na jedné z nich se
hrála hudební revue, sepsaná a představovaná
dvěma klauny, jaké jsem od té doby nikdy nezažil,
Voskovcem a Werichem; a avantgardní divadlo,
které na mne udělalo obrovský dojem (…)“

Praha v čele s Masarykem rakouského malíře nadšeně
přijala, němečtí a rakouští emigranti zde dokonce
iniciovali vznik klubu Oskar − Kokoschka − Bund
s centrem ve Strašnicích. V roce 1935 také Kokoschka
navštívil pražskou přednášku Edmunda Husserla,
jehož fenomenologie mu podle Františka Dvořáka
musela být blízká: „Kokoschka to říká svým štětcem,
že mírou všech věcí, které dovedly upoutat jeho
pohled a vyvolat v něm tvůrčí zájem, je jedině on
sám.“ Kokoschka musel být skutečností fascinován
a pohnut − skutečnost jménem Praha takovou zajisté
byla. A my se již v příštím roce můžeme těšit na
Kokoschkův pražský „návrat“, neboť Národní galerie
chystá výstavu jeho děl.
TEREZA PULCOVÁ
Autorka studuje bohemistiku na FF UK v Praze.

(Oskar Kokoschka: Můj život)
POUŽITÉ ZDROJE:
Vedle avantgardního divadla projevoval náklonnost
k „avantgardnímu a evropsky orientovanému“ spolku
SVU Mánes. Sympatie byly vzájemné − časopis Volné
směry, tribuna dotyčného spolku, již několikrát otiskl
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DVOŘÁK, František: Oskar Kokoschka (2011).
KOKOSKCHKA, Oskar: Můj život (2000).
TOMEŠ, Jan M.: Oskar Kokoschka (1988).
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Osm dní v předválečné Praze
V květnu roku 1937 navštívil Prahu spisovatel,
dramatik a esejista Elias Canetti (1905–1994). Jeden
z posledních velkých humanistů, bytostný Evropan
a budoucí laureát Nobelovy ceny za literaturu (1981)
zavítal do naší metropole u příležitosti českého vydání
svého jediného románu Zaslepení (Die Blendung, 1935).
Počin tuzemského nakladatele byl o to záslužnější, že
tehdejší třicátník Canetti byl v té době ovšem takřka
neznámým autorem. Jak napsal Pravoslav Kneidl: „Jen
znalci a přátelé (mezi nimi zvláště Hermann Broch)
chápali, že jde o mimořádnou práci. (…) O to více je
třeba hodnotit iniciativu dr. Otakara Štorcha-Mariena
k vydání této knihy v češtině. Nakladatel ŠtorchMarien po úpadku svého Aventina v krizových
třicátých letech působil jako externí redaktor
Mazáčova nakladatelství. Řídil tam knihovnu Epocha,
kde jako 12. svazek vyšlo v překladu Zdeňky
Münzerové Canettiho dílo (1936).“ Dodejme, že šlo
o vůbec první překlad tohoto titulu, který se navíc
o několik desetiletí později dočkal i druhého českého
překladu (1984 v Odeonu, 2. vyd. Hynek 1998), jehož
autorem je uznávaný germanista Jiří Stromšík.

ELIAS CANETTI (1905–1994)
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Elias Canetti se ubytoval v nejvyšším poschodí hotelu
Juliš na Václavském náměstí, kde se seznámil
s malířem Oskarem Kokoschkou, obývajícím vedlejší
pokoj. S jeho výtvarným dílem byl již předtím
obeznámen a mnohé o něm slyšel od společných
přátel a známých, zvláště pak od Kokoschkou
uctívané Almy Mahlerové. Také malířovu tvář
v podstatě znal z jeho autoportrétů, zato jej velmi
překvapil Kokoschkův hlas – výtvarník hovořil tak
tiše, že mu Canetti sotva rozuměl. Zapůsobila na něho
též Kokoschkova skromnost, kontrastující silně
s Canettiho nedávným zážitkem z velkolepé výstavy
ve vídeňském Muzeu uměleckých řemesel, pořádané
u příležitosti malířových padesátin.
Zvláštní zkušenost pro Canettiho představoval velký
průvod sedláků na Václavském náměstí, konající se
několik dní po jeho příjezdu do Prahy, který
pozoroval spolu s několika svými známými z terasy
svého hotelového pokoje „vysoko nad náměstím, po
němž táhli sedláci ze všech koutů země ve svých
krojích, někteří na koních, za zvuků hudby
a provolávání davu, byl to obraz jako ze selské svatby.
Tu a tam se některý sedlák roztančil, každý pro sebe,
vždy některý jiný, a jak vyráželi z řady a dělali si místo
v tom hemžení, aniž přitom ztratili něco ze své tíže,
bylo v tom něco tak vznosného, že mi to vhánělo slzy
do očí. (...) Tenkrát bych byl nedovedl říci, co mě na
tancování jednotlivých sedláků, kteří vyráželi ze svých
skupin, tak dojímalo. V jejich rozvernosti, v jejich síle
a barvitosti nebylo nic, co by na přihlížejícího doléhalo
tíživě. Byl to okamžik oproštěný od všech zlých
tušení, bylo to šťastné uchvácení, i když člověk nebyl
součástí jejich průvodu – existovalo něco, čím jsem
byl méně než sedlákem? V tom, co mě uchvacovalo,
bylo i shledání s něčím známým: s tančícími sedláky
u Brueghela. Obrazy určují to, co prožíváme. Stávají
se půdorysem a základnou naší osobnosti. Podle toho,
z jakých obrazů pozůstáváme, se ocitáme v různých
životech. Pohnutí z tančících sedláků na Václavském
náměstí bylo pestrobarevné a osvobozující. Dva roky
nato byl osud Prahy zpečetěn. Bylo mi však ještě
dopřáno zažít sílu a těžkopádný půvab těchto lidí.“
Canettiho průvodcem po pražských ulicích se stal
Hans Günther Adler (1910–1988). „Mladý básník,
který je dnes znám pod jménem H. G. Adler, tehdy
působil v jedné veřejné instituci a pozval mě, abych ze
své knihy předčítal. Patřil ke skupině německy píšících
přátel, asi o pět let mladších než já, mezi nimiž
‚Zaslepení‘ kolovalo. Adler, nejaktivnější z nich, se
o mé čtení všude zasazoval. (...) Stěží si bylo možno
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kdekoliv v Německu představit člověka, který by byl
silněji určen německou literární tradicí. Ale on žil zde
v Praze, bez obtíží mluvil a četl česky, měl respekt
k české literatuře a hudbě, a všechno, čemu jsem
nerozuměl, mi vysvětloval tak, že to pro mě začalo být
přitažlivé.“ Jedno z Canettiho pražských vystoupení se
konalo v kulturním a vzdělávacím středisku Urania.
Jeho iniciátorem byl spisovatelův vídeňský přítel
Walter Hollitscher, vše potřebné ovšem zařídil právě
H. G. Adler, toho času zaměstnanec Uranie.

Značnou část Vídeňanů tvořili Češi, ale jejich jazyk
neznal nikdo kromě nich. Nesčetní Vídeňané měli
česká jména, ale co znamenala, nikdo nevěděl. (...)
Nyní jsem byl v Praze, chodil jsem všude, nejraději na
dvorky domů, kde bydlilo mnoho lidí, a poslouchal
jsem, jak mluví. Připadalo mi, že je to bojovná řeč,
protože všechna slova měla přízvuk na první slabice,
takže jsem z každé promluvy, již jsem vyslechl, měl
pocit řady malých nárazů, které se opakovaly tak
dlouho, dokud hovor trval.“

KDYŽ

HANS GÜNTHER ADLER (1910–1988)

„Čtenáři novin Prager Tagblatt se mohli ve čtvrtek
20. května 1937 v programovém plánu Lidového
vzdělávacího spolku Urania dozvědět, že v pátek
v 8 hodin bude předčítat vídeňský spisovatel Elias
Canetti ze svého románu Die Blendung a z divadelní
hry Die Hochzeit – Svatba.“ Canettiho vystoupení
v Praze bylo úspěšné a reportér listu Prager Tagblatt
o něm několik dní nato (22. května 1937) referoval:
„Obě ukázky patřily k sobě, především
psychologickým, mistrovským líčením, absolutní
jazykovou jistotou a kousavou ostrostí malých
kritických odbočení; obě se také vyznačovaly
námětovou příbuzností a důvěrným vztahem
k nejspodnějším elementům na dně společnosti;
především ale uměleckým prostředkem nepopisovat
lidi, ale představit je plasticky a jednoznačně
prostřednictvím jejich mluvy a odpovědí. K jasnosti
představení podstatně přispělo Canettiho umění číst
s velkou škálou nuancí. – Günther Adler představil
hosta kruhu posluchačů plných zájmu chytrou úvodní
řečí.“
Nejsilněji na Canettiho při návštěvě Prahy zapůsobil
samotný český jazyk. „Byl mi naprosto neznámý.
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SE CUKRÁŘ KAREL JULIŠ VRÁTIL ROKU 1917 Z PRVNÍ
SVĚTOVÉ VÁLKY ZPĚT DO PRAHY, ROZHODL SE PODNIKAT VE
VELKÉM. KOUPIL DŮM U BOŽÍHO OKA NA VÁCLAVSKÉM
NÁMĚSTÍ A NECHAL HO PŘESTAVĚT V KUBISTICKÉM A POZDĚJI
FUNKCIONALISTICKÉM STYLU. Z MALÉ CUKRÁRNY VZNIKL
ZNÁMÝ HOTEL JULIŠ. ROKU 1919 MU VŠAK NEBYLA POVOLENA
CELKOVÁ PŘESTAVBA A MUSEL SE PROTO SPOKOJIT POUZE
S DÍLČÍMI ÚPRAVAMI. K JEJICH REALIZACI PŘIZVAL ZNÁMÉHO
ARCHITEKTA PAVLA JANÁKA, KTERÝ V LETECH 1919 AŽ 1920
ZMĚNIL PRŮČELÍ BUDOVY VE STYLU KUBISMU.

Spisovatelův pobyt v Praze však již po osmi dnech
ukončila zpráva o povážlivém zdravotním stavu jeho
matky. Spěšně proto opustil českou metropoli a odjel
za matkou do Paříže, kde Mathilda Canettiová
nakonec 15. června 1937 zemřela. Elias Canetti
navázal tehdy v Praze s H. G. Adlerem celoživotní
přátelství, které se prohloubilo po jejich opětovném
setkání o dekádu později v Anglii, kde Canetti našel
exil ještě před válkou, respektive těsně před jejím
vypuknutím, a kam v roce 1947 – po letech strávených
v koncentračních táborech – dorazil i Adler.
PETR NAGY
POUŽITÉ ZDROJE:
ATZE, Marcel: Středoevropští spisovatelé v exilu (2000).
CANETTI, Elias: Hra očí (1998).
KNEIDL, Pravoslav: Setkání s Prahou (2005)
(VÍCE O H. G. ADLEROVI V PŮLNOČNÍM EXPRESU
2/2014 A O ROMÁNU ZASLEPENÍ V PŮLNOČNÍM
EXPRESU 9/2013)
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Klamná léta 1965–78
Jednoho zářijového dne roku 1965 přijel bělehradský
herec Rade Marković do Prahy, kde o několik let dříve
natočil s režiséry Kadárem a Klosem skandální satiru
Tři přání (1958), a přivezl s sebou dva mladé muže –
svého syna Gorana (*1946) a jeho kamaráda,
vášnivého amatérského filmaře Srđana Karanoviće
(*1945). Mladíci podstoupili několikadenní přijímací
řízení na obor režie na FAMU, oba uspěli a pan
Marković zamířil zpátky domů sám. Tím se započala
historie tzv. pražské (někdy též české) školy jugoslávského
filmu. V následujících letech přibyli k jejím prvním
dvěma představitelům ještě Lordan Zafranović
(*1944), Goran Paskaljević (*1947) a Rajko Grlić
(*1947) jako adepti režie a několik budoucích
kameramanů, mezi nimi například Predrag Popović
(*1943), Živko Zalar (*1948) nebo Nevenka
Redžićová (*1948).

L. ZAFRANOVIĆ, R. GRLIĆ A S. KARANOVIĆ V PRAZE (1969)

Na různých katedrách pražské Filmové a televizní
fakulty v celé její historii studovala řada dalších tvůrců
z různých částí Jugoslávie. Patrně nejproslulejším
z nich je Emir Kusturica (*1954), který absolvoval
v roce 1978. Označení „pražská škola“ se však často
vztahuje jen na výše jmenovanou pětici režisérů, jež
ukončila studia na počátku sedmdesátých let. I tak je
to pojem dosti problematický. V Jugoslávii se
vysokoškolské filmové vzdělávání tehdy teprve
formovalo, a nebyly tam tudíž ještě zvykem nástupy
horlivých absolventů ve „vlnách“. Možná proto měl
tamní tisk potřebu pro navrátilce z Československa
vytvořit nějakou značku. Záhy se pak vžila jako
pojem, přestože se jednotliví tvůrci svým stylem stále
více odlišovali a nikdy netvořili žádné umělecké
uskupení či hnutí. Goran Marković příznačně
pojmenoval svou vzpomínkovou knihu, vydanou
poprvé roku 1990, Češka škola ne postoji, tedy Česká
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škola neexistuje. V dnešní době, kdy už neexistuje ani
společná vlast někdejších jugoslávských studentů, je to
zjevné.
Vraťme se však nyní k oněm létům, která strávili jako
krajané a spoluobyvatelé strahovské koleje. Při
zpětném pohledu se snad tato etapa může jevit
marginální. Marković ji ve zmíněných pamětech
popisuje spíše jako dobu milostných avantýr
a nezřízených pitek než uměleckého zrání. Přece jen
po ní ale zůstalo víc než pouhá nostalgie.
Mnohé vyplynulo už z toho, jak se Jihoslované
potýkali s řadou kulturních bariér, počínaje jazykovou.
Česky se ale naučili velice dobře, což dodnes dokazují,
když uvádějí své filmy na našich festivalech. Na
nezáměrně zkomolených českých průpovídkách,
kterými Marković proložil srbský text své knihy, je
dobře patrné, že se jazyk učili především „za
pochodu“, odposlechem. Svorně snášeli také stesk po
domově a jeho temperamentních obyvatelích, ať šlo
o Srby, nebo Chorvaty. Středoevropané jim připadali
příliš uzavření a pasivní. Karanović s Markovićem
dokonce vzpomínají, jak se chodívali dívat na
Masarykovo nádraží (tehdy Praha střed) na odjezd
pravidelného rychlíku do Bělehradu a užívali si, když
se tam mohli alespoň na chvíli připlést do nějaké
srbsky halasící skupinky.
Vedle těchto všednodenních dojmů a eskapád potkaly
tuto generaci studentů v Praze i mnohem závažnější
události. Byla to především okupace v roce 1968 a její
následky. Z pozdějších vzpomínek a rozhovorů
vyplývá, že každý z filmařů vnímá deziluzi z konce
Pražského jara v trochu jiných souvislostech,
formujícím zážitkem ale byla pro všechny.
Nesmazatelná zůstala i vzpomínka na sebeupálení Jana
Palacha, příslušníka stejné generace.
Zásadní též byl, jak režiséři dodnes shodně uvádějí,
odstup od dění ve vlastní zemi a kritický nadhled,
který si za pobytu v Praze vypěstovali a který se
projevil v jejich pozdějších filmech. A konečně
nezanedbatelná byla samozřejmě zkušenost s českým
filmařským prostředím: s filmy nové vlny, s pedagogy
na FAMU – Otakarem Vávrou, Elmarem Klosem,
Bořivojem Zemanem a dalšími – a s fakultou vůbec.
Měla tehdy mimořádnou pověst i atmosféru. Studovali
tu umělci z různých koutů světa, souputnicí
jugoslávské skupiny byla mimo jiné Agnieszka
Hollandová.
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(1969). Protagonistou prvního je dělník, který si
přivydělává jako model na AVU, druhý je zpovědí
vášnivého milovníka hadů.

MARCELA MLACOVSKÁ (DNES ZNÁMÁ JAKO MARCELA
NOHÝNKOVÁ) A GORAN MARKOVIĆ VE STUDENTSKÉM FILMU
SRĐANA KARANOVIĆE NEBLBNI (1968)

SETKÁNÍ PŘED BUDOVOU FAMU V ROCE 1979. ZLEVA STOJÍCÍ:
SRĐAN KARANOVIĆ, GORAN PASKALJEVIĆ, GORAN MARKOVIĆ.
ZLEVA SEDÍCÍ: RAJKO GRLIĆ, LORDAN ZAFRANOVIĆ.

Prakticky okamžitě po složení závěrečných zkoušek na
FAMU se všichni čerství jugoslávští absolventi režie
vrátili do vlasti a až tam po čase natočili první
celovečerní snímky. Jen Zafranović si k debutu
„odskočil“ již během studií, když v roce 1969 natočil
ve Splitu film Neděle (Nedjelja), rozšířenou verzi svého
stejnojmenného krátkého filmu z roku 1961.
Ze studentských filmů jugoslávské pětice, které
produkovala přímo FAMU, figurují dva v katalogu
Národního filmového archivu v Praze Český hraný film
IV (1961–1970). Jde o Karanovićův film Neblbni
(1968) pod pedagogickým vedením Bořivoje Zemana
a Grlićovo Vypravuj mi něco hezkého (1969), které vedl
Elmar Klos. Hrdiny prvního ze jmenovaných filmů
jsou česká studentka Eva a její jugoslávský kolega Joca
(představovaný Goranem Markovićem). Povídají si
o svých zemích a o tom, co je spojuje, a zapomínají,
že jsou oba zadaní. Milostný propletenec Karanović
metodou
filmové
koláže
zkombinoval
s dokumentárními záběry na téma světové politiky.
Film pedagogy i spolužáky oslovil a jeho tvůrce na něj
dodnes hrdě vzpomíná. Také Grlićova etuda
pojednávala o sblížení mladých lidí, tentokrát ale
téměř beze slov v omezeném prostoru jednoho
pokoje.
Z ostatní dochované studentské tvorby jmenujme
ještě alespoň dokumentární snímky Gorana
Paskaljeviće Pan Hrstka (1969) a Několik slov o lásce

Půlnoční expres

I v pozdější tvorbě, především Paskaljevićově
a Zafranovićově, lze najít skryté i explicitní vazby na
české prostředí. Paskaljević debutoval v roce 1976
Hlídačem pláže v zimním období (Čuvar plaže u zimskom
periodu), kterého sám označil za „tak trochu český
film“ (Film a doba, 1978). Inspiraci poetikou
československé nové vlny skutečně nezapře. Roku
1984 natočil Klamné léto 68 (Varljivo leto 68), kde se po
letech vrátil k tématu srpnové okupace, jež tvoří
pozadí milostného vzplanutí jugoslávského mládence
Petra k české dívce Růžence Hrabalové. Toto příjmení
jistě Paskaljević nezvolil náhodou.

JAN KANYZA A LENKA KORČÁKOVÁ VE STUDENTSKÉM FILMU
RAJKA GRLIĆE VYPRAVUJ MI NĚCO HEZKÉHO (1969)

Zafranović si už v rozhovoru pro Film a dobu z roku
1978 posteskl, že mezi jugoslávskými a českými filmaři
nefunguje umělecká spolupráce, od které si jako
student hodně sliboval. Povedlo se mu ji navázat
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v devadesátých letech, když v produkci České televize
natočil v Praze neobvyklý pokus o mysteriózní thriller
podle Otakara Chaloupky Má je pomsta (1995) s Jiřím
Bartoškou v hlavní roli. Spolupráce s Českou televizí
měla pokračovat adaptacemi románu Ostrvo Balkan
Vidosava Stevanoviće a scénáře Miss Sarajevo Jiřího
Hubače. Oba projekty jsou už několik let na seznamu
„připravovaných“, který režisér zveřejnil na svých
webových stránkách. Tam se také dozvídáme, že Má je
pomsta je stále jeho posledním hraným filmem.
V následujících letech už realizoval jen dokumenty.

vyjádřil tísnivou atmosféru holocaustu, jak doléhá na
židovské manžele a jejich malého synka.

V době, kdy „česká škola“ v Jugoslávii pracovala
povětšinou pro televizi a snažila se postupně prosadit
své celovečerní debuty, vystřídal ji v Praze Emir
Kusturica. K cestě do Československa mu, na rozdíl
od některých jeho předchůdců, nechybělo jisté
přesvědčení. Prahu měl rád už od dětství, kdy tam
navštěvoval tetu, a často vypráví, jak byl vždy
fascinován českým smyslem pro humor a ironii a chtěl
se jim naučit. Dostal se do třídy Otakara Vávry.
Tohoto českého režiséra velice obdivuje, podobně
jako Jiřího Menzela nebo Bohumila Hrabala.

I když budeme pojem „pražská škola“ v jeho širokém
nebo užším pojetí chápat jen jako bezobsažnou nebo
přinejmenším neaktuální značku, nic to nemění na
tom,
že
pobyt
jugoslávských
filmařů
v Československu je neopomenutelnou součástí jejich
životopisů a že právě díky němu mohlo dojít
v kinematografii několikrát k pozoruhodnému
prolnutí balkánských a středoevropských specifik.

Podobně jako ostatní i Kusturica se po studiích vrátil
domů, točil nějakou dobu pro televizi a v roce 1981 se
dočkal uvedení svého celovečerního debutu Vzpomínáš
na Dolly Bell? (Sjećaš li se Doli Bel?). Tento snímek,
zasazený do Sarajeva šedesátých let, stále ještě
upomínal spíše na československou novou vlnu, než
autorovy rozmáchlé a roztančené velkofilmy, které jej
později proslavily.

ALENA ŠLINGEROVÁ
Autorka je absolventkou bohemistiky a filmové vědy
na FF UK v Praze.
POUŽITÉ ZDROJE:

EMIR KUSTURICA JAKO STUDENT FAMU

Kusturicovo černobílé studentské cvičení Guernica
(1978), ač ve srovnání s jeho nejznámějšími díly
nenápadné, zůstává dodnes v povědomí. V citlivé
zkratce na motivy povídky Antonije Isakoviće Hry
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BAREŠOVÁ, Marie: V Československu nikdo zůstat
nechtěl. Rozhovor s Goranem Markovićem. In:
Cinepur, 2014, č. 92, s. 32–34.
FRÝDLOVÁ, Pavla: Setkání po dvaceti letech. In:
Film a doba 1996, č. 3, s. 25–31.
FRÝDLOVÁ, Pavla – RULJANČIĆOVÁ, Dagmar:
Nové horizonty jugoslávského filmu. In: Film a doba
1978, č. 2, s. 95–99.
GOCIĆ, Goran: Emir Kusturica. Kult Margine.
(Beograd: Studentski kulturni centar 2005).
KARANOVIĆ, Srđan – MUNITIĆ, Ranko: Srđan
Karanović. (Beograd: Centar film 2000).
Kolektiv autorů: Český hraný film IV. 1961–1970.
(Praha: Národní filmový archiv 2004).
Kolektiv autorů: Český hraný film V. 1971–1980.
(Praha: Národní filmový archiv 2007).
KUSTURICA, Emir: Kde jsem v tom příběhu já? (Praha:
freytag & berndt 2012).
KUSTURICA, Emir – MUNITIĆ, Ranko: Emir
Kusturica. (Beograd: Centar film 2001).
MARKOVIĆ, Goran: Češka škola ne postoji. (Beograd:
Altera – Prosveta 2009).
ZAFRANOVIĆ, Lordan: Lordan Zafranović režiser
i scenarist. Online: <www.lordanzafranovic.com>
(osobní webové stránky).
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Snaha, ktorá bola docenená
Skutočne prelomovou by sa dala nazvať snaha, ktorú
vynaložili členovia Výtvarného spolku Mánes a najmä
Josef
Mařatka,
ktorý
blízko
spolupracoval
s grandióznou postavou francúzskeho sochárstva –
Augustom Rodinom. Práve tento umelec totiž po
rokoch prehovárania a otáľania navštívil neznáme
mesto v takmer neznámej krajine.
V roku 1902 sa situácia v Čechách nedala považovať
za priaznivú. Česko bolo strediskom priemyslu
a umenie síce vzrastalo, ale napriek tomu pre svet
a Francúzsko Praha v konečnom dôsledku nič
neznamenala. A práve tento rok narušil zaužívanú
štruktúru a oboznámil svetové umenie s tým českým.
Rodin sa práve nachádzal na vrchole svojej slávy
a vystavoval v parížskom Salóne, keď ustúpil zo svojej
averzie voči cestovaniu a rozhodol sa navštíviť krajinu
svojho žiaka a tajomníka Josefa Mařatku.

francúzskeho umelca návštevníkov a počas troch
mesiacov výstavu obdivovalo 13 000 ľudí!

ZAHÁJENÍ RODINOVY VÝSTAVY V PRAZE

Nie je divu, že po takýchto číslach sa Rodin v máji
1902 vypravil do Prahy. Privítaný obrovskými
ováciami a dlhými viacnásobnými prejavmi navštívil
svoju výstavu, aby posúdil rozmiestnenie diel
a obdivoval architektúru Prahy. Po prehliadke
Moravského krasu a Macochy navštívil mesto
Hodonín, kde sa zúčastnil slávnostnej divadelnej hry
na jeho počesť. Spoznal niekoľko desiatok umelcov,
ktorí sa za ním horlivo na Moravu vypravili. Najviac
ho ale oslovil štýl Joži Uprky, po ktorého pozvaní
uskutočnil návštevu v jeho dome v Hroznové Lhotě.
Archívne záznamy dokladajú, že sa mu na Morave
veľmi páčilo a prirovnal ju ku gréckej Hellade.

KOTĚRŮV PAVILON BYL PO SKONČENÍ RODINOVY VÝSTAVY
VYUŽÍVÁN PRO DALŠÍ VÝSTAVY SVU MÁNES AŽ DO ROKU 1917

Ako prvé do republiky dorazili umelecké diela,
ktorých výstava mala trvať iba jeden mesiac, pre veľký
záujem sa ale predĺžila na tri mesiace. Do histórie sa
zapísala aj svojou veľkosťou – bola to totiž najväčšia
výstava Rodina mimo hraníc Francúzska, aká bola
počas jeho života zrealizovaná. Sčítala 75 malieb a 88
sôch, ktoré boli vystavované v záhradách Kinských.
Vstupné stálo mimochodom v pondelok celé
2 koruny, pre zanietených pozorovateľov, ktorí si
chceli všetko prehliadnuť v pokoji, ďalšie dni už vstup
na výstavu stál iba 1 korunu a pre robotníkov 50
halierov. Tomuto číslu by sa dnešný návštevník výstavy
určite potešil, ale ani na začiatku 20. storočia
neodradila suma za vstup do vnútorného sveta
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RODIN S ALFONSEM MUCHOU, JOSEFEM MAŘATKOU A DALŠÍMI
UMĚLCI NA PROCHÁZCE V HROZNOVÉ LHOTĚ (2. ČERVNA 1902)
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Cathleen M. Giustino sa vo svojej štúdii k Rodinovej
jedinej návšteve Prahy a Čiech vyjadruje veľmi obšírne
o jej význame. Nachádza veľmi jasný argument, že
výstava a tiež návšteva boli veľmi dôležitým
elementom v umeleckom rozvoji krajiny a tiež
utiahnutejším českým autorom ukázaly, ako vyzerá
„veľké francúzske umenie“ – „Chceli využiť výstavu
na propagáciu českého progresivizmu, samostatnosti,
na dosiahnutie medzinárodnej viditeľnosti, podpory
zvonka, ktorá by podporila české práva a rešpekt
v krajine.“
Isté je, že Rodin následne ovplyvnil svojským
sochárskym postupom mnohých českých umelcov.
Vytvorili sa snahy dodávať sochám viac života
a emócií, vytvárať proporcionálne vzťahy medzi
postavami a vdychovať viac senzitivity do narábania
s hmotou. Na výstave z roku 1902 sa nachádzali aj

jedny z najznámejších Rodinových sôch ako Bozk
alebo Ján Krstiteľ, ktorý sa dodnes nachádza
v Národnej galérii v Prahe.
EVA SMININOVÁ
Autorka studuje čtvrtým rokem Estetiku a kulturní studia
na MU v Brně.
POUŽITÉ ZDROJE:
GIUSTINO, M. Cathleen: Rodin in Prague: Modern
Art, Cultural Diplomacy, and National Display. In:
Slavic Review, 2010, Vol. 69, No. 3, pp. 591–619.
KNAPOVÁ, Martina: Výstava Augusta Rodina v Praze
1902, její okolnoti a vlivy. (bakalářská práce, 2013)
KOVÁČ, Peter: Cesta sochaře Augusta Rodina za malířem
Jožou Uprkou na Moravské Slovácko. (on-line na webu
stavitele-katedral.cz)

Americké orgie v Praze
„U nich není nic možné, ale všechno má význam,
u nás je všechno možné, ale nic nemá význam.“ –
Touto větou chtěl porovnat Philip Roth rozdílné
postavení českých spisovatelů a jejich amerických
kolegů. Philip Roth (*1939) je významný americký
spisovatel, jehož předci pocházeli z polské Haliče.
Spolu se Saulem Bellowem a Bernardem Malamudem
tvoří vrcholnou trojici amerických židovských
prozaiků. Rothova tvorba je ovlivněna výchovou
v duchu židovských tradic, studenou válkou, válečným
konfliktem v Koreji, McCarthyovým honem na
komunisty a masovým vlivem reklamy. V jeho
románech
se
vyskytují
postavy
se
silně
autobiografickými prvky a židovští hrdinové se všemi
lidskými slabostmi a nedostatky. Odmítá totiž názor,
že po holocaustu je nutné Židy vykreslovat jako
hrdiny nebo mučedníky.
Ústředním tématem Rothových knih je konflikt mezi
současným americkým světem a tradiční židovskou
kulturou. Do literatury vstoupil povídkou Sbohem,
město C. (1959, česky 1966). V mnoha jeho dílech je
dějištěm románu východní Evropa – například
Sovětský svaz (v knize Velký americký román), Gruzie
(Žít jako muž), Chorvatsko (Sabbathově divadle) či bývalé
Československo v Pražských orgiích.
Mezi jeho
nejznámější díla patří tituly Portnoyův komplex, Lidská
skvrna, Velký americký román a trilogie s postavou
Nathana Zuckermana – Elév, Odpoutaný Zuckerman,
Hodina anatomie –, která je symbolicky završena právě
novelou Pražské orgie. Philip Roth získal několik
literárních cen, mimo jiné i Pulitzerovu cenu v roce
1998 za román Americká idyla.

Půlnoční expres

PHILIP ROTH
NA SNÍMKU
Z ROKU 1973

Philip Roth je jedním z mála světových prozaiků, kteří
měli výrazný podíl na propagaci české a polské
literatury ve světě prostřednictvím udržování
literárních styků se soudobou opozicí v dotyčných
zemích. Poprvé přijel do Prahy na jaře v roce 1972.
V někdejším Československu chtěl studovat osobnost
Franze Kafky. Do české metropole se opakovaně
vracel – vždy ve stejném ročním období – až do roku
1977, kdy byl z Československa vyhoštěn tajnou
policií. Poté udržoval kontakt s českými zakázanými
spisovateli a disidenty alespoň prostřednictvím dopisů,
z důvodu všudypřítomné cenzury pochopitelně
šifrovaných.
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„Svůj život v New Yorku po Portnoyovi jsem žil
v české komunitě emigrantů, kterým jsem
naslouchal, naslouchal a naslouchal. Každý večer
jsem jedl v českých restauracích v Yorkvillu, mluvil
jsem s každým, kdo chtěl mluvit se mnou, a odpoutal
se od všech kravin spojených s Portnoyem.“

Mnoho času strávil se spisovatelem Ivanem Klímou
a jeho ženou, psycholožkou Helenou Klímovou,
jejichž prostřednictvím navázal kontakty s dalšími
zakázanými autory – například s Ludvíkem Vaculíkem,
Milanem Uhdem, Karlem Peckou, Milanem
Kunderou,
básníkem
Miroslavem
Holubem,
profesorem
literatury
Zdeňkem
Stříbrným,
překladatelkou Ritou Budínovou-Mlynářovou nebo
Karlem Sidonem. Prostřednictvím těchto návštěv pak
seznamoval západní společnost s našimi poměry,
vyznačujícími se nesvobodou a potlačováním osobní
identity. Upozornil na útlak, jemuž byli u nás
vystaveni mnozí spisovatelé, jimž bylo zakázáno
publikovat a které stíhaly i další formy komunistické
represe a dopady všudypřítomné cenzury. Delší dobu
pracoval jako šéfredaktor knižnice amerického
nakladatelství Penguin s názvem Spisovatelé z té druhé
Evropy. V této edici vycházely knihy mnoha předních
spisovatelů z Polska, Československa a Jugoslávie.
Napsal také předmluvu k anglickému vydání
Kunderových Směšných lásek.

Své zážitky z Prahy zpracoval v románu Pražské orgie
(1985), kde zcela otevřeně popisuje neutěšenou
uměleckou a kulturní situaci v normalizačním
Československu. Vliv autorovy české zkušenosti
a české postavy lze najít též v několika dalších
Rothových románech – v Profesoru touhy (postava
českého profesora Zdeňka Stříbrného), Elévovi či
Milostných rozmluvách.

PHILIP ROTH A IVAN KLÍMA

Do České republiky se Philip Roth vrátil až po pádu
komunistického režimu, kdy se opět setkal s Ivanem
Klímou. Z jejich vzájemného dialogu poté vznikla
kniha Rozhovor v Praze (poprvé byl dotyčný text otištěn
v září roku 1990 v časopise The New York Review
of Books), kde autoři navzájem reflektovali své názory
na kulturní dění z dob nedávno minulých. Za své
zásluhy byl oceněn kupříkladu prezidentem Václavem
Havlem, Společností Franze Kafky nebo českým PEN
klubem. Při těchto příležitostech vzpomínal na to, jak
důkladného „vzdělání“ o životě v totalitním režimu se
mu dostalo od jeho přátel z východní Evropy.
LENKA DOSTÁLOVÁ
Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

PHILIP ROTH A MILAN KUNDERA

POUŽITÉ ZDROJE:
Návštěvy Československa, ležícího za železnou
oponou, byly pro Philipa Rotha formativní zkušeností
a zároveň únikem před slávou, s níž se musel
vyrovnávat po úspěchu svého stěžejního díla Portnoyův
komplex (1969). V New Yorku se pak pro změnu
stýkal s českou exilovou komunitou a navštěvoval zde
třeba přednášky Antonína J. Liehma.
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KOY, Christopher: Philip Roth’s Fiction about
Czechs and Kafka. In: Proceedings 2002 [online].
ROTH, Philip: In Prague. In: The New Yorker [online],
2013, 3. 5.
ULMANOVÁ, Hana: Americká židovská literatura
(2002).

X / MMXIV

strana XI

Matka měst a básník
architektury
Jméno Le Corbusier jistě není neznámé ani pro ty,
kteří se o architekturu zajímají jen povrchně. Jakým
způsobem je tento architekt a urbanista spjat
s Prahou? Matku měst navštívil pouze třikrát, těchto
pár letmých setkání ale stačilo k tomu, aby ovlivnila
ona jeho a stejně tak on ji. Le Corbusier na rozdíl od
některých svých současníků chápal architekturu jako
umění. Proto můžeme bez obav říci, že Le Corbusier
byl umělcem. Umělcem světla, vzduchu, prostoru,
hmoty. Umělcem, který nepřímo vtiskl Praze její
moderní tvář. Vítězslav Nezval by dodal, že to byl
básník architektury.

principů purismu. Mnoho z nich dokonce pracovalo
přímo v Le Corbusierově pařížském ateliéru na Rue de
Sèvres. Le Corbusier říkal, že českoslovenští kreslíři
jsou živí, inteligentní a bystří. Architekti měli o práci
u něj velký zájem, a to přesto, že své stážisty neplatil
a práce to nebyla zrovna jednoduchá. Mezi stážisty
bychom našli Vladimíra Karfíka, Karla Straníka či
Václava Rajniše. Ve svém ateliéru přijímal také
československé hosty, třeba Karel Teige u něj byl
poprvé v roce 1922 a poté ještě několikrát. Proto byl
u nás Teige mezi prvními, kdo znali architektovy
principy a spolu s ním mohl objevovat zvláštní
estetiku letadel, automobilů, parníků a jiných strojů.
Československo Le Corbusier navštívil celkem
čtyřikrát, a to v letech 1911, 1925, 1928 a 1935. První
cesta byla ovšem inkognito, absolvoval ji ještě za
učednických let. Z této návštěvy se dochoval jeho
dopis rodičům, ve kterém píše, že v Praze strávil tři
nádherné dny. Při prvním kontaktu s Prahou také
fotografoval, zaujal ho například pohled z Karlova
mostu směrem ke kostelu sv. Mikuláše. V roce 1923 se
v pražském Klubu architektů zrodila myšlenka
uspořádat cyklus přednášek o nové architektuře. Jako
přednášející byl pozván i Le Corbusier. Pozvání přijal
s tím, že bude šťasten, když znovu zhlédne jemu
důvěrně známou Prahu. Po určitých průtazích se
v lednu roku 1925 pražští intelektuálové konečně
dočkali jeho přednášky.

LE CORBUSIER (1887–1965)

Le Corbusier, vlastním jménem Charles Edouard
Jeanneret, se narodil v roce 1887 ve Švýcarsku, většinu
svého života však prožil ve sladké Paříži.
V Československu o Le Corbusierově díle poprvé
napsal v roce 1921 časopis Styl. Le Corbusier
bezesporu patří k těm, kdo výrazně ovlivnili českou
architekturu 20. století, a to přesto, že v Praze ani
v celém Československu žádnou stavbu nerealizoval.
Jeho ideje měly totiž velký vliv na práci českých
architektů, kteří se pokoušeli stavět v duchu jeho
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Příspěvek, který nazval „Purismus a architektura“,
přednesl v sále Mozartea v Jungmannově ulici a o dva
dny později jej zopakoval i v Brně. Ve své přednášce
vysvětlil principy purismu, pojednával o strojovosti
nové doby, která se musí odrazit i v architektuře,
a zdůraznil úlohu geometrie v nové estetice. Le
Corbusierovo vystoupení nebylo přijato jednotně.
Národní listy napsaly, že jeho přednáška byla až
pedanticky suchá a improvizovaná. Z jiných stran si
ale vysloužil pochvalu, například jeho český
spolupracovník Karel Straník řekl, že Le Corbusier
mluvil s vnitřním žárem nadšence. Po první přednášce
v Praze každopádně zájem o jeho osobu a dílo
dramaticky stoupl.
Za této druhé návštěvy vznikly dva rozhovory pro
československý tisk. Jeden byl otištěn německy
v Prager Presse, druhý jeho autor Karel Teige uveřejnil
v časopisu Rozpravy Aventina. Rozhovor s Teigem
vznikal při přátelských hovorech za několika dlouhých
večerů. Le Corbusier prozradil, že se mu bude těžko
odjíždět, jelikož se mu Praha líbí. Hlavně stará Praha
a její historické domy, které, třebaže skromné, mají
určitou noblesu. Nová Praha, která se rozprostírala
hlavně za Wilsonovým nádražím, se mu protivila.
Příliš mu připomínala jím tak nenáviděnou německou
moderní architekturu. Oslovil ho ale bulvár
Václavského náměstí, jeho živé tempo, obchody,
kolemjdoucí z řad bohatých měšťanů i prostých lidí.
Teigemu dále řekl, že naději budoucí Prahy vidí
v mladých pražských umělcích, se kterými se spřátelil.
Tím ovšem nemyslel jen architekty, ale i básníky, kteří
vnesou do města pražského nutnou poetiku. Vadilo
mu však, že Praha je příliš světácká na rozdíl od pro
něj maloměšťácké Paříže. „Vaše luxusní kavárny, plné
zrcadel, nahánějí mi hrůzu. Miluji prostší sloh života,“
vysvětloval Teigemu. Teige a Le Corbusier se začali
názorově brzy rozcházet. Spor se mezi nimi rozhořel
po tom, co architekt v roce 1928 uveřejnil projekt
Mundaneum. Teige nazval návrh omylem a bludem,
Le Corbusier jej za to obvinil z akademismu a hájil
architekturu jako umění proti Teigeho pohledu na
architekturu jako vědu.
Potřetí a naposled Le Corbusier přijel do Prahy v říjnu
1928, tentokrát na pozvání Unie intelektuálů. V Praze
přednesl příspěvky dva, jeden na mezinárodním sjezdu
unie a druhý před představením v Osvobozeneckém
divadle. Obě přednášky se dotýkaly pojetí techniky
jako základu lyrismu. Součástí této návštěvy byla
prohlídka pražských novostaveb. Le Corbusier
navštívil dívčí domov YWCA od Oldřicha Tyla či také
kancelářský a obytný dům Habich od Josefa Havlíčka.
O moderní pražské architektuře Le Corbusier říkal, že
jsou to zajímavé pokusy, ale ne vždy ho nadchnou.
Chválil používání velkých podélných oken, která do
budovy dostanou dostatek světla. Nejvíce jej při
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procházce zaujal Veletržní palác v Holešovicích od
architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse. Označil jej
za impozantní budovu postavenou v duchu, který sám
propaguje. Také ocenil, že si díky němu může udělat
představu, jak by asi vypadal palác Společnosti národů
v Ženevě, který je zatím jen na papíře. (Jeho návrh
nakonec zrealizován vůbec nebyl.) Výtky ale měl
k půdorysu veletrhů a k nedostatečné „rafinované
prostotě“. Přes všechnu kritiku představoval palác pro
Le Corbusiera inspiraci pro velké stavby s vysokým
rozpočtem, které on sám zatím nepostavil.

PLÁNY

ČERNOŠICKÉ VILY Z ROKU 1929 VYPRACOVAL
ARCHITEKT KAREL STRÁNÍK, ŽÁK SLAVNÉHO ARCHITEKTA
JOSEFA GOČÁRA Z PRAŽSKÉ AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ,
KTERÝ PŮSOBIL V PAŘÍŽSKÉM ATELIÉRU ARCHITEKTA LE
CORBUSIERA. SPOLEČNĚ S LE CORBUSIEREM PRACOVAL NA
PLÁNECH PAVILONU L’ESPRIT NOUVEAU PRO MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVU DEKORATIVNÍCH UMĚNÍ V PAŘÍŽI. VLIV TVORBY LE
CORBUSIERA SE ODRAZIL I VE VYBAVENÍ INTERIÉRU, A TO
V POUŽITÍ TONETEK A VE VÝTVARNÉM ŘEŠENÍ BAREVNÝCH
STĚN V PROSTORU HALY A SCHODIŠTĚ. STRÁNÍKOVU
ČERNOŠICKOU
VILU
LZE
POVAŽOVAT
ZA
JEDNU
Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH STAVEB U NÁS, OVLIVNĚNÝCH LE
CORBUSIEROVÝM PURISTICKÝM (ČISTÝM A JEDNODUCHÝM)
STYLEM DVACÁTÝCH LET 20. STOLETÍ.

Tehdejší českoslovenští architekti vzhlíželi k celé
Paříži, proto není divu, že jejich modlou se stal i Le
Corbusier. Nový sloh, který se díky němu zrodil,
zafungoval jako symbol politického odvratu od Vídně
a národní identity. I proto se za první republiky u nás
zrodilo tolik moderních staveb. Le Corbusierův vliv se
v Československu stal silnějším než vliv Bauhausu či
Adolfa Loose. K tomu možná přispěla také až
metafyzická povaha jeho idejí, ale hlavně prostota
a přímočarost zásad jeho purismu. Purismus zaštiťuje
pět principů: dům na pilotech, zahrada na střeše, volný
půdorys, pásová okna, volné průčelí. Jako první přijala
Le Corbusierovy principy tzv. puristická čtyřka ve
složení Jaroslav Fragner, Karel Honzík, Evžen Linhart
a Vít Obrtel. Prvním pražským architektem, který Le
Corbusierovy principy dokonale aplikoval v praxi, byl
Evžen Linhart, a to realizací svého vlastního domu
s ateliérem v Dejvicích v letech 1926–1928.
V corbusierovském duchu tvořil též Ladislav Žák,
o čemž vypovídá i jeho realizace z let 1931–1933, série
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vil pro pražskou intelektuální elitu. Z let 1935–1938
pocházejí luxusní obytné domy s průběžnými okny
a střešní nástavbou, které navazují na Le Corbusierův
dům na Porte Molitor z roku 1933.
Znaky purismu nese i obchodní a kancelářský dům
Olympic z let 1923–1928. Stavba architekta Jaromíra
Krejcara je významná tím, že se stala prvním
moderním palácem v historickém centru Prahy. Josef
Havlíček a Karel Honzík se Le Corbusierem
inspirovali při stavbě Všeobecného penzijního ústavu
z let 1929–1933. Autoři opustili tradiční blokovou
zástavbu, budovu navrhli s corbusierovským křížovým
půdorysem a nechali prostor pro zeleň. Budova
obdařená ve své době neobvyklými jedenácti patry si
vysloužila název žižkovský mrakodrap. Le Corbusiera
Všeobecný penzijní ústav nadchl, česká veřejnost jej
ale přijala spíše se smíšenými pocity. Nejen pro její
nezvyklý půdorys, ale i kvůli nové technologii.
V budově bylo totiž (v Československu vůbec poprvé)
instalováno americké umělé větrání a topení a lidé se
obávali možné technické havárie a zadušení. Budova
nakonec vystoupala na výsluní české avantgardy, její
autoři ale až do konce druhé světové války nedostali
žádnou větší zakázku.
V roce 1935 Le Corbusier přijal pozvání Jana
Antonína Bati do Zlína, Prahu už ale znovu
nenavštívil. Dost možná za to mohl i jeho spor
s Teigem. Do obdivované Prahy se tak Le Corbusier
znovu vrátil až po své smrti. Na popud jeho českého

spolupracovníka Jaroslava Vaculíka byla v Galerii
Vincence Kramáře v roce 1966, tedy rok po
architektově smrti, uspořádána výstava jeho
celoživotního díla. Básník Vítězslav Nezval o jeho
architektuře tvrdil, že je prostě poezií. Le Corbusier na
to reagoval tím, že na takovou definici dosud neměl
odvahu, ale že má zřejmě pravdu. Sympatie přitom
byly oboustranné, Le Corbusier o Nezvalovi zase
laškovně prohlašoval, že je to zázračný tlustý básník.
Architektu Karlu Honzíkovi prý Le Corbusier
připomínal amerikánského pastora, který je s cigaretou
v koutku úst jako nutnou rekvizitou zahloubán do
nějaké fanatické nauky. Le Corbusier jako dávno po
smrti, jeho puristické principy ale stále protkávají
města a vdechují domům život plný světla a zeleně.
Díky československým avantgardním architektům pak
Le Corbusier jako vizionář stále žije i v Praze.
MICHAELA HORYNOVÁ
Studentka environmentálních studií, absolventka žurnalistiky
a genderových studií na FSS MU v Brně.
POUŽITÉ ZDROJE:
NOVÝ, Otakar: Česká architektonická avantgarda (1998).
ŠLAPETA, Vladimír – JANDÁČEK, Václav: Český
funkcionalismus (2004).
TEIGE, Karel: Le Corbusier v Praze. In: Rozpravy
Aventina IV (1928–1929), s. 31–32.

Jindřich Heisler
„KDYBYCHOM –

TŘEBA Z ROZMARU – PŘIJALI SÁZKU O TO, ZDA DOKÁŽEME JEDINÝM JMÉNEM OBSÁHNOUT
NEJROZMANITĚJŠÍ ASPEKTY SURREALISTICKÉ JEDINEČNOSTI V EVROPĚ PŘELOMU ČTYŘICÁTÝCH
A PADESÁTÝCH LET, MYSLÍM, ŽE MNOHÝM ÚČASTNÍKŮM TÉTO HRY BY NA MYSL PŘIŠLO JMÉNO JINDŘICHA
HEISLERA. A PRÁVĚ PROTO JE PŘINEJMENŠÍM NESPRAVEDLIVÉ, NE-LI DOKONCE POLITOVÁNÍHODNÉ, ŽE
HODNOTA JEHO PŘÍNOSU NENÍ ZNÁMA ŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI.“ (EDOUARD JAGUER)

Jindřich Heisler patřil k významným surrealistickým
básníkům, ale byl také fotografem, tvůrcem
efemérních objektů a autorem nerealizovaných filmů.
Narodil se 1. září roku 1914 v městečku Chrasti
u Chrudimi. Vystudoval malostranskou reálku v Praze.
Jeho otec byl spolumajitelem chemické továrny,
a proto se předpokládalo, že by převezme rodinný
podnik. Začal studovat pražskou chemickou střední
školu, kterou pro časté absence dokončil v Banské
Štiavnici (mat. 1933). V dobách studií se seznámil se
scénou Osvobozeného divadla, ale osudovým se pro
něho stalo setkání s představiteli surrealismu – Toyen,
Karlem Teigem, Jindřichem Štyrským a dalšími.

Půlnoční expres

Místem, kde vznikaly Heislerovy první básně, se stala
jeho vlastnoručně postavená chatka nedaleko Chrasti,
kterou Toyen vyzdobila svými kresbami. Po smrti otce
v roce 1936 se rodina přestěhovala natrvalo do Prahy.
Mezi jeho blízké přátele patřili Jiří Orten nebo Jiří
Veltruský. V roce 1938 se stal členem Skupiny
surrealistů. Během protektorátu se musel se ukrývat
před gestapem, jelikož byl židovského původu. Celých
pět let nevyšel z bytu Toyen, kde veškerý čas trávil
v koupelně, kterou opouštěl jen občas a pouze v noci.
Podle vzpomínek jeho sestry zde vznikly nejkrásnější
obrazy a kresby, například obrazy z cyklu Střelnice nebo
Schovej se válko. Roku 1947 odjel spolu s Toyen do
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Paříže na Mezinárodní surrealistickou výstavu (Le
Surréalisme). Návrat zpět do Československa mu kvůli
politické situaci po roce 1948 nebyl umožněn. Zemřel
na srdeční zástavu roku 1953, tedy v pouhých 38
letech. Pochován byl s českým překladem své
oblíbené knihy Kašpar Noci, sbírky básní v próze od
Aloysia Bertranda.
„Přátelství, která jsem v Paříži uzavřel, jsou to
nejcennější, co vůbec mám.“

JINDŘICH HEISLER (1914–1953)

Svou první sbírku s názvem Jen poštolky chčí klidně na
desatero (1939) vydal ilegálně již během války.
Obsahovala ilustrace Toyen a opatřena byla kolážovou
obálkou od Jindřicha Štyrského. Sbírka se nesla
v duchu dobového uměleckého proudu, usilujícího
o vyjádření nového vztahu slova a obrazu. Během
války vystřihoval z německých novin, respektive
z kolaborantských úvodníků, písmena a skládal z nich
básně, které pak ofotografoval a vyretušoval – říkal
jim Realisované básně. V Edici surrealismu vyšla sbírka
těchto básní nazvaná Z kasemat spánku (1940).

Významnou součást jeho uměleckého konání tvořila
realizace efemérních objektů, dnes existujících jen ve
fotodokumentaci – například na slámě ležící hrábě se
špicemi v podobě zapálených světel „chanukové
lampy“. Dále tvořil fotomontáže, které sám nazýval
objekty, jež představují fantaskní předměty na pozadí
zpustlé krajiny. Od 50. let se zabýval tzv. výzkumem
hodnoty písmen latinské abecedy. Sestavoval
kolážovou Abecedu, v níž každé písmeno bylo složeno
z oddělených xylografických obrazů a vytvářelo
tajemný rébus – jakousi báseň.

POLITOVÁNÍHODNÁ VESNICE
Kam čísla nedolétnou
plivá svůj ohnivý jazyk bezhlavý pes
s očima z vaty prosáklé benzinem
a prach zaseknutý do očí zažloutlých fotografií
způsobuje umělý déšť varhan a pendlovek
Kočí práská bičem
a stěny staromodního landauru
plácají po stehnech ospalou komtesu
která se budí
která se rozpadává
a dostává podobu pouště
(báseň ze sbírky Jen poštolky chčí klidně na desatero, 1939)
Heislerova umělecká tvorba byla ovlivněna především
Marcelem Duchampem, dále třeba Yvesem Tanguym,
Paulem Eluardem, Maxem Ernstem či Man Rayem.
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„Od svého příjezdu do Francie v roce 1947 až do
posledních dní žil Jindřich Heisler pouze pro
surrealismus. Pouhý věcný výčet titulů jeho básní,
objektů, nejrůznějších výzkumů a filmů by právě
a zejména u něho zdaleka nevystihoval velikost jeho
přínosu, nebo´t on chtěl být především hybnou silou
kolektivní aktivity.“
(André Breton)

Po příjezdu do Paříže se stal členem zdejší
surrealistické skupiny. V Paříži od roku 1948 vydával
surrealistickou revue Néon (analogie hlásek - Nebýt ni,
Být vším, Otevřít bytí – N´etre rien, Etre tout, Ouvrir l´etre
nebo také jako negativ Néant, Oubli, Etre – Nicota,
Zapomenutí, Bytí). V redakci revue dále pracovali Sarane
Alexandrian, Stanislas Rodanski či Claude Tarnaud.
Krátce před smrtí se Heisler začal zabývat filmem –
počátkem padesátých let napsal několik scénářů, ke
dvěma z nich vytvořil doprovodné koláže. Dochoval
se název scénáře Minulý týden (mělo jít o sled
izolovaných básnických obrazů převráceného světa
Benjamina Peréta), dále zamýšlel filmové zpracování
Jarryho Nadsamce, kde měl hlavní úlohu ztvárnit
Claude Rochin, a také napsal scénář s názvem Volky
nevolky (mělo se jednat o film v jedné epizodě).
LENKA DOSTÁLOVÁ
Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
POUŽITÉ ZDROJE:
HEISLER, Jindřich: Z kasemat spánku (1999).
ŠMEJKALOVÁ, Jana: Jindřich Heisler, (heslo) in
Nová encyklopedie českého výtvarného umění (1995), s. 252–
253.

TOYEN A JINDŘICH HEISLER V PAŘÍŽI NA SNÍMKU Z ROKU 1947

NEZAPOMEŇTE
Probdělé noci s okny do zahrady a s očima
otevřených klecí, v nichž už nic neskáče jsou na
zavírání dovnitř, ale zůstávají stále otevřené,
s planoucí a směšnou svíčkou jako kokrhající
kohout.
Ale to, co je na tom nejvíc k smíchu, jsou přece jen
ty jejich průsvitné ruce, třímající tak nábožensky
blbě svou vlastní pamětní desku.
(báseň ze sbírky Daleko za frontou, 1940–1941)
PO ROCE
Za výstřihem pekelného stroje játra tahací
harmoniky rozviřovala průvan a střepy hliněných
pokladniček odlétaly jako poštovní holubi, kteří se
ztrácejí v drobném kamení mozku.
A mezi kaménky mozku, kde odpočívá klobouk,
jenž odkvétá jako sádrový trpaslík, obrací se tvář
karavan při východu slunce k lesům, z nichž vyčnívá
kapesník, bílý náhrobek pekelného stroje.
(báseň ze sbírky Zase se střídají roční doby, 1944–1946)
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J. HEISLER: BEZ NÁZVU (1943, FOTOKOLÁŽ)

X / MMXIV

strana XVI

Senzualismus s Listopadem
FRANTIŠEK LISTOPAD: PRÓZY I (SEBRANÉ SPISY F. LISTOPADA – SVAZEK III., PRÓZY Z LET 1946–2007)
DAUPHIN, PRAHA – PODLESÍ, 2014, 1. VYDÁNÍ, 470 STRAN
„Stále chodil za ní. Kulisy ulice se míhaly. Rušné
třídy ústily na nábřeží. Po levici Národní divadlo,
po pravici moderní kavárna, kde usrkovaly dámy
jako za výkladem. Obchod starožitníkův, plný
zajímavostí a duhových pavučin. A dále, a dále.
Výhled na plynoucí řeku, tekuté stříbro, jež mostní
oblouky slévají do forem. Na duhovce se
zachycovaly další obrazy. Za řekou přízemní
Kampa, a pak výš a výš ve směru letu vlaštovek.
A její nervy dobře věděly. Stále za mnou… Stále byl
za ní. Došla na Smetanovu lávku. Úzká, ach bože,
úzká… Bez východu. Stále chodil za ní. Tak se to
stalo. Protože lávka dále nevedla.“
Nakladatelství Dauphin vydalo třetí svazek Sebraných
spisů Františka Listopada. Svazek nazvaný Próza I
zahrnuje všechny česky psané povídky z období let
1946–2007. Publikace je rozdělena do sedmi oddílů.
Kromě jednou již vydaných sbírek (Malé lásky, Boj
o Venezuelu, Umazané povídky, Zlý pes bez zahrady
a Chinatown s Rózou) se může český čtenář poprvé
seznámit s povídkami z oddílu Silva rerum, jež byly
napsány v roce 2007.
Básnická tvorba Františka Listopada se vyznačuje
bohatým metaforickým přirovnáním, které je patrné
i v jeho prózách. Listopadovo rané dílo je ovlivněno
halasovskou poezií. Hravé využívání metafor,
básnických přirovnání a senzualismus může čtenář
těchto spisů vypozorovat v Malých láskách, stejně tak
jako ve zbytku svazku. Jedná se o velmi krátké, silně
lyrizované prózy, jež zaznamenávají dojmy a pocity
z každodenních situací a činů. Autor hravě využívá
lyrické prostředky k vytváření malých próz, které
nejsou dějové, ale zprostředkovávají smyslový zážitek.
Obdobné jazykové prostředky autor přenáší do celého
svého díla.
Základními motivy autorových próz se stávají drobné,
každodenní situace, které jsou mnohdy milostného
i erotického ladění. Zůstává věrný poetice všedního
dne, ale jeho texty jsou více senzitivní. V exilu
vykonával František Listopad nejrůznější povolání,
posléze se v Portugalsku věnoval televiznímu
a divadelnímu režisérství, učil slovanskou kulturu
a antropologii artefaktu. Při všech svých činnostech
však trpěl pocity vyčlenění, stejně tak jako mnozí jiní
emigranti. Listopadova pozdější próza se tematicky
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soustřeďuje na počitky z rodné země i na hledání
smyslu existence. V jednom z rozhovorů pro Český
rozhlas přiznává: „Já jsem v noci, když portugalské
děti spaly, žena spala, Portugalsko spalo, dýchal tak
trochu ty české věci rytmem českého verše, českého
slova. Česká slova jsou náboj pro někoho, kdo má
stesk. Stýskalo se mi po tom, co jsem skutečně
nemohl nalézt v Portugalsku. To je krajina, to jsou
vůně, barvy, ovoce, Vánoce. To mi tam chybělo
možná víc než lidé.“
Poslední oddíl publikace,
Silva rerum, dostává český
čtenář do rukou vůbec
poprvé. Je završením
Listopadovy poetiky.
V těchto povídkách
najdete kratičké texty,
rozparcelované věty
stojící samy o sobě,
nevyřčená slova, která
mohou připomínat
trhliny ve vyjádřitelnosti
slova Věry Linhartové,
či jen útržky poznámek
a zrakových vjemů.
Podstatnou úlohu zde hraje obraznost a barvitost,
kterou Listopadova poetika nabízí. Název těchto
povídek odkazuje k „domácké“ kronice, k zápisům či
deníkům. I tyto povídky jsou zápisy a záznamy střípků
nejrůznějších situací, které dohromady vytvářejí
různorodou mozaiku.
Texty Františka Listopada nás učí číst jinak a vnímat
především našimi smysly. Na malém, krátkém až
zanedbatelném
formátu je
svou poutavou
metaforičností schopen vytvořit v naší mysli rozsáhlé
obrazy nejrůznějších barev, tónů i chutí. Nejedná se
o texty pro čtenáře, který čte rychle a hledá napínavé
zápletky nebo dobrodružné zážitky. S Listopadem
nastává čas zklidnění, utišení, který vás donutí vnímat
všední věci kolem sebe pomaleji, důkladněji a ve zcela
jiných obrazech, než jste zvyklí.
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Písmo jako umění i produkt
BESTSELLERS - VÝSTAVA TYPOGRAFICKÝCH KASOVNÍCH TRHÁKŮ
24. 9. – 7. 11. 2014 / GALERIE CZECHDESIGN
Před rokem se v Ateliéru tvorby písma a typografie na
pražské UMPRUM rozhodli studentům zadat
zajímavý projekt v rámci semestrální práce – stvořit
nové písmo, které se bude dobře prodávat. Výstavu
dvanácti nejúspěšnějších fontů můžete do 7. listopadu
vidět v pražské Galerii Czechdesign.
Samotné práci na výtvarné podobě písma předcházel
rozsáhlý
výzkum
zaměřený
na
popularitu
nejrůznějších fontů na webu Myfonts.com. Podle
žebříčků jsou v posledních letech uživatelsky
nejoblíbenější písma bezserifová a písma napodobující
ruční psaní. Jejich předností je široká škála uplatnění –
kromě klasického použití v textovém editoru nebo
v e-mailu také při tvorbě pozvánek, reklamních
sloganů nebo log. Kromě jednotlivých uživatelů jsou
největšími odběrateli nových fontů grafická studia
a designéři, kterým studenti UMPRUM rozeslali
dotazník. Ten dopadl v naprostém rozporu s logickým
očekáváním, neboť designéři zpravidla nepoužívají
písma, která jsou nejoblíbenější mezi veřejností, ale
orientují se spíš na písma méně obvyklá (a tudíž
neokoukaná), popřípadě si vytvoří písmo vlastní.

Studenti ve své vlastní tvorbě zohlednili všechny tyto
poznatky a vzniklo tak dvanáct zcela nových písem.
Najdeme mezi nimi fonty přísně geometrické,
ozdobné, ručně psané, vytvořené tahy štětcem
i „komiksové“. Každé z písem se svým charakterem
hodí pro jiný typ textu, ale všechna zvládnou obstát ve
světové konkurenci, což dokazují svými výsledky na
již výše zmíněné stránce Myfonts.com. Výstava
samotná je dost malá, vejde se s přehledem do jedné
místnosti. Navíc zde nenajdete fonty kompletní, ale
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pouze ukázkové plakáty, které reprezentují charakter
jednotlivých písem a ukazují nejlepší způsob jejich
použití. Nicméně součástí expozice je i tablet
a katalog, kde si můžete jednotlivá písma prohlédnout
celá, včetně jejich různých variant (tučné písmo,
kurzíva, speciální efekty). Bohužel schází ukázky
komerčního použití jednotlivých písem z praxe, což
by jistě bylo pro návštěvníky zajímavé a inspirativní.

Na výstavě si můžete prohlédnout také přehledné
grafy, které znázorňují popularitu jednotlivých druhů
fontů obecně i úspěšnost a prodejnost vystavovaných
písem. Pokud se o tvorbu písma zajímáte více,
doporučuji vaší pozornosti katalog, který výstavu
doplňuje. Můžete si v něm přečíst rozhovory s tvůrci
světově úspěšných fontů nebo odpovědi z dotazníků,
které studenti posílali designérům v rámci přípravného
výzkumu.
Výstava i samotný projekt Bestsellers jsou svou
koncepcí jedinečné a u nás zatím také jediné svého
druhu. Ukazují nám, že písmo je spotřební produkt
jako kterýkoliv jiný a také podléhá trendům, kterým se
autoři mohou (a samozřejmě nemusí) přizpůsobit.
A možná bude už brzy podstatnější, jakým fontem
píšete, než co svým textem vlastně chcete říci.
EVA HADERKOVÁ
Autorka studovala komparatistiku, zabývá se marketingem
a novými médii.
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Vzpomínky pro Milenu
JANA ČERNÁ: ADRESÁT MILENA JESENSKÁ
TORST, PRAHA, 2014, 3. (DOPLNĚNÉ) VYDÁNÍ, 192 STRAN
„Mnozí přicházeli, aby viděli vnoučata, především
ale proto, aby pomohli Milenině dceři Janě v její
složité situaci. Pravda, mnoho nepořídili, jejich
představy o tom, jak si má člověk život uspořádat,
byly představám, které měla Jana, příliš vzdáleny.
(…) I když často mluvila se svými dětmi o všem,
jakmile přišla řeč na Milenu Jesenskou, stala se
mlčenlivou, a tak jsme se postupně naučili tomuto
tématu se vyhýbat.“
Děti Jany Černé (rozená Jana Krejcarová), známé také
jako Honza, se od matky příliš mnoho nedozvěděly
o životě své babičky Mileny Jesenské. Jana Černá
přišla o svou matku příliš brzy a její smrt pro ni byla
natolik živá, že nebyla schopna vyprávět „veselé“
historky na přání. K vypořádání se s osobností své
matky a s jejím životním údělem přistoupila až v 80.
letech, kdy v samizdatu poprvé uveřejnila svou knihu
Adresát Milena Jesenská.

Nakladatelství Torst nyní vydává třetí (druhé
doplněné) knižní vydání této publikace. Po samotném
textu Jany Černé následuje obrazová příloha, jež je
tvořena portrétními fotografiemi Mileny Jesenské
a Jany Černé z archivu Marie Jiráskové
a dokumentárními fotografiemi Mileny Jesenské, Jany
Černé, Staši Jílovské a sester Staši a Oly Jílovských
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z archivu Staši Fleischmannové. Mimo to je publikace
doplněna o text MUDr. Zdeny Nedvědové o Mileně
Jesenské, o překlad doslovu Jana R. Černého
k německé monografii Milena Jesenská a také o doslov
a ediční poznámku Marie Jiráskové.
Česká literatura se o Mileně Jesenské příliš často
zmiňuje jako o přítelkyni Franze Kafky a velmi málo
je o ní psáno jako o významné osobnosti pražského
kulturního života 30. let 20. století. Patřila do éry
modernistek, které spojovalo studium na dívčím
gymnáziu Minerva. Jesenská se hodně pohybovala
v německy mluvícím kulturním prostředí a její
osobnost je spojena s určitým typem solitérství
a pohrdáním autoritami, kterou pro ni bezesporu
znamenal její despotický otec. Bylo o ní napsáno
několik monografií, které se soustřeďují především na
její provázanost s německy mluvící součástí tehdejší
kultury a s osobností Franze Kafky. Autorky k napsání
těchto monografií sbíraly a pečlivě shromažďovaly
materiál, přesto jsou ve větší či menší míře
poznamenány autorskou interpretací. Jana Černá není
kronikářkou
a
nepopisuje
události
přesně
chronologicky, nedokumentuje kde, kdy, kdo, co a jak.
Její výpověď o Mileně Jesenské je mnohem intimnější.
V sedmi číslovaných kapitolách na necelých 160
stranách uvádí osobnost, názory a myšlenkové
pochody své matky do kontextu vlastního života
a vnímání světa. Prostřednictvím velmi strohého
a nikterak patetického jazyka zaznamenává mnohdy
nepříznivé a život ztěžující situace, jako by vlastně
o nic nešlo. V jejích vzpomínkách není cítit žádná
ukřivděnost či spílání osudu. Přestože jsou vzpomínky
psány v první osobě a víme, že je napsala Jana Černá,
mnohdy nám připadá, jako by je nám
zprostředkovával nezávislý pozorovatel. Mnohé
zážitky jsou zaznamenány až s neuvěřitelnou surovostí
a krutostí. Zde uvádím příklad, kdy jedna ze
spoluvězenkyň Mileny Jesenské přinesla Janě Černé
zub, který zůstal po její matce: „Viděla jsem Milenu
naposledy v jedné z kanceláří Pečkova paláce.
A potom jsem viděla ještě její obrázek, kresbu jedné
Polky z Ravensbrücku. Ale nikdy už živou Milenu. Až
teď. Ležel přede mnou na stole kousek jejího těla,
zlomek jejího úsměvu, součást úst, která mne kdysi
oslovovala. Vysvětlení, kterého se mi k tomu dostalo,
bylo docela prosté: ‚To je všechno, co zbylo z Mileny.
Chtěla jsem ti udělat radost, tak ti to nesu.‘“
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I přes poměrně prostý jazyk, parcelované výpovědi
a popis situací, který působí mnohdy až krutě, je kniha
Adresát Milena Jesenská velmi niternou výpovědí
o vztahu matky a dcery, o obdivu k této ženě či jejím
názorům a k její osobnosti. Nejedná se o pouhou
monografii, dokument či kroniku – již název vypovídá
o tom, ke komu se mají tyto vzpomínky obracet a pro
koho jsou určeny. Torst vydáním této publikace
čtenáři nabízí neuvěřitelně poutavé čtení o dvou velmi
pozoruhodných a za svého života mnohdy dosti

rozporuplně přijímaných ženách. V hlavní roli je
osobnost Mileny Jesenské, ale skrze vzpomínky její
dcery a doplňující materiály, jež jsou v knize uvedeny,
můžeme nahlédnout také do světa Jany Černé
a pokusit se alespoň částečně pochopit jejich myšlení
a osudy.
DOMINIKA DOLEŽALOVÁ
Autorka studuje bohemistiku na FF UK v Praze.

Knihy krásné a nejkrásnější
NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2013
3. 10. 2014 – 18. 1. 2015 / MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ – PRAŽÁKŮV PALÁC (KNIHOVNA)
V Knihovně Moravské galerie v Brně, sídlící
v Pražákově paláci, mohou návštěvníci až do 18. ledna
2015 zhlédnout výstavu Nejkrásnější české knihy roku
2013. Byla připravena ve spolupráci s Ministerstvem
kultury ČR, Památníkem národního písemnictví
a agenturou Czech Tourism a zároveň se stala součástí
seriálu akcí Meet Czech Design, který se připojil
k programu 26. mezinárodního bienále grafického
designu Brno.
Návštěvník může nahlédnout do knih, publikací
a katalogů, které se utkaly již ve 49. ročníku této
soutěže. Celkově bylo přihlášeno 250 titulů, přičemž
soutěže se zúčastnilo 104 vydavatelů. Mezi pracemi
nechybělo ani 48 děl studentů výtvarných
a polygrafických škol z Brna, Jihlavy, Ostravy, Plzně,
Prahy a Zlína. Z hlediska polygrafie nebyla technickou
komisí vyřazena ani jedna kniha pro technickou
nezpůsobilost. V loňském roce se autory grafického
řešení vítězné publikace v kategorii Katalogy stali Petr
Bosák a Robert Jansa, a právě tito dva pánové se
postarali o grafický design 49. ročníku soutěže, stejně
jako doprovodného katalogu.

HLAVA V HLAVĚ
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12 MALÝCH HORORŮ

Oceněné knihy byly rozděleny do šesti hlavních
kategorií. Na první pohled upoutá barevná kategorie
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Nejúspěšnější
z dětských knih se stala kniha Hlava v hlavě (David
Böhm a Ondřej Buddeus; Labyrint). Malým čtenářům
se dozajista budou zamlouvat drobné, bohatě
ilustrované sešitky, v nichž najdou 12 malých hororů
kolektivu autorů vydaných Baobabem (Katka, Černá
paní, Krásná zahradnice, Jiný druh, 1939, Všechno nejlepší,
Pes a vrabec, Bubo, Česnek a Drákula, Krvavá planeta, Baba
Jaga a Nic). Baobab získal i třetí místo za knihu
Chrudoše Valouška Chrudošův zvěřinec. Z užšího výběru
doporučuji pořídit dětem poučnou a bohatě
ilustrovanou knihu Lumír včelaří (Aneta Františka
Holasová; Labyrint), která malé čtenáře provede jak
světem včel, tak těch, kteří se o ně starají – včelařů.
Fantazii a představivost podnítí Foukací povídky Petra
Nikla (Meander). Autor se při jejich psaní inspiroval
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tvorbou hraček své maminky Libuše Niklové. Přináší
i zajímavé návody, například Jak narvat Žirafu do kapuce:
„Nenápadně se přiblížím k Žirafě a v nestřeženém
okamžiku, nejlépe když je v rušném rozhovoru
s ostatními zvířaty, jí ze zad vytáhnu špuntík. Počkám
si, až sklopí uši a růžky, skloní hlavu, povolí krk
a poklesne v kolenou. Rozbalím zmačkanou
pláštěnku, navléknu si ji a dopnu ke krku. Smotám
vypuštěnou Žirafu a pečlivě si ji uložím za krk do
kapuce. Čekám, až začne pršet. Po prvních kapkách si
kapuci nasadím na hlavu. Zhluboka dýchám. Po dešti
se probudím jako nepromokavá Žirafa. Pouštím se do
řeči s ostatními zvířaty a rozumím jim. Právě si
povídají o zbytečnosti pláštěnek.“

V kategorii VĚDECKÁ A ODBORNÁ LITERATURA byly
oceněny knihy Vetřelci a volavky (Pavel Karous (ed.);
Arbor vitae), Proto (Petr Bosák, Robert Jansa; Quick
Brown Fox Jumps over the Lazy Dog)
a Metrovagonmash (Jan Horčík; BiggBoss). Inspirativní
jsou i vítězné UČEBNICE, DIDAKTICKÉ POMŮCKY
V TIŠTĚNÉ PODOBĚ – My a jóga aneb klidná cesta
k mateřství (Denisa Šedivá; vyd. Denisa Šedivá), FFFF
Kupka (kolektiv autorů; Národní galerie v Praze),
Divadelní tvorba ve specifických skupinách (Vladimír Novák
(ed.); Nakladatelství AMU). I když obecně byla k této
kategorii porota nejkritičtější. Dle jejího názoru
učebnice často nevyhovují didaktickým záměrům
autorů, jsou nepřehledné, s nekvalitními ilustracemi
a nevyhovují typografickým kritériím.
Své místo mezi oceněnými si v sekci KNIHY
O VÝTVARNÉM UMĚNÍ, OBRAZOVÉ A FOTOGRAFICKÉ
PUBLIKACE vybojovaly tituly Prkýnka na maso jsme uřízli
(Martina Overstreet – Michal Nanoru – Yinachi), Eva
Fuka (Aleš Kisil; Leica Gallery Prague) a Jiří Balcar
(1929–1968) (Marie Klimešová, Jan Rous; Arbor
vitae). Mezi nejzdařilejší KATALOGY loňského roku
pak patří Guštar (Jiří Černický, Pavel Klusák; DOX),
Petr Nikl – Hra o čas (Petr Nikl, Radek Wohlmuth, Jiří
Přibáj; Arbor vitae) a Malich – Průvodce výstavou (Karel
Srp, Tomáš Vlček, Petr Volf; Galerie Zdeněk Sklenář).

LUMÍR VČELAŘÍ

Milovníkům KRÁSNÉ LITERATURY – a zároveň krásné
knihy – odborníci doporučují tituly Hned vedle bílá barva
mráčků (Hanuš Hachenburg; Baobab), Hovory
z rezidence Schlechtfreund (D. Baban, V. Mašek; Karolina
Voňková – nakl. Lipník) a Čistka (Martin Kubát; Fra).
Mezi nominované se dostala i kniha ceněná pro své
literární kvality Láska na cizím hrobě od Ludvíka Němce
(Druhé město).

HOVORY Z REZIDENCE SCHLECHTFREUND

Půlnoční expres

CENOU ARNA SÁŇKY bývají každoročně oceňovány
práce studentské. Letos si je odnesli Pavel Coufalík za
knihu Zlín (1. místo; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně),
Martin Prudil za titul Systems (2. místo; Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze) a 3. místo obsadili
studenti Ateliéru grafického designu (More Work, sv. 1
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a 2; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). Do
užšího výběru se však dostaly i takové tituly jako Jak
bude vypadat písmo? (Renata Hovorková; VŠUP),
Vzorník k iniciálové abecedě (Jakub Spurný; VŠUP) nebo
Diplomanti FAVU 2013 (Anna Štysová; Fakulta
výtvarných umění VUT Brno).
Za ilustrace ke knize Sůva získala CENU SČUG
HOLLAR Alžběta Zemanová. Za vysokou úroveň prací
zaslaných
do
soutěže
obdrželi
CENU
TYPODESIGNCLUBU Petr Bosák a Robert Jansa.
Oceněno bylo i polygrafické zpracování knih – CENA
SVAZU POLYGRAFICKÝCH PODNIKATELŮ nakonec
putovala do tiskáren Libertas, a. s. (Jiří Všetečka: Praha

světlem tvořená), T. A. Print, s. r. o. (Andrea Rousová:
Petr Brandl – mistr barokní malby) a Tiskárna Helbich,
a. s. (Vojta Sláma: Colorjoy). Spolek českých bibliofilů
udělil CENU VOJTĚCHA PREISSIGA nakladatelství Ve
stráni za vydání knihy Ambrose Bierceho Moxonův pán.
Novinkou letošního ročníku bylo udělení CENY
TVŮRCI DO 30 LET Památníkem národního
písemnictví a Uměleckoprůmyslovým museem
v Praze, kterou získal Ondřej Brom.
ROMANA MACHÁČKOVÁ
Autorka působí v Moravské zemské knihovně v Brně
na úseku vědy a výzkumu.

Výprava do Metropole smrti
OTTO DOV KULKA: KRAJINY METROPOLE SMRTI. ZKOUMÁNÍ PAMĚTI A IMAGINACE
PŘEL. MAGDALÉNA KŘÍŽOVÁ, TORST, PRAHA, 2014, 1. VYDÁNÍ, 183 STRAN
Otto Dov Kulka je jistě autor, který by neměl
uniknout všeobecné pozornosti. Je emeritním
profesorem na Hebrejské univerzitě, zabývá se historií
Židů od šestnáctého do dvacátého století a jeho
vědecké práce sklízejí ve světě spoustu ocenění. Jeho
kniha Krajiny Metropole smrti – zkoumání paměti
a imaginace je ale z úplně jiného soudku.
OTTO DOV
KULKA
(*1933)

Kniha začíná nenápadně, ale čtenáře po prvních pár
odstavcích vtáhne do sebe samotné a už ho nepustí.
Kulka nás vede do hlubin svého dětství, které strávil
s matkou v terezínském ghettu a následně v OsvětimiBřezince v tzv. rodinném táboře. Vrhá nás do své
paměti naprosto nepřipravené a vede nás přímo do
centra pochodu smrti. Postupně se dostává hlouběji
do minulosti a čtenář se tak kromě vlastních
autorových reminiscencí dozvídá i příběhy některých
lidí z autorova okolí.

Půlnoční expres

„NEJDE
O HISTORICKÉ
SVĚDECTVÍ ANI
AUTOBIOGRAFICKÝ
ZÁZNAM
VZPOMÍNEK, NÝBRŽ
O SLED ÚVAH,
V NICHŽ SE COBY
DOSPĚLÝ MUŽ
OHLÍŽÍM VE SVÉM
ŽIVOTĚ NAZPĚT
K ÚTRŽKŮM
VZPOMÍNEK
A IMAGINÁRNÍCH
VÝJEVŮ, JEŽ VE MNĚ
ZŮSTALY Z DOBY,
KDY JSEM JAKO
DESETILETÝ A
JEDENÁCTILETÝ
CHLAPEC S ÚDIVEM
HLEDĚL NA SVĚT
KOLEM SEBE.“

Příběhy samotné ale nejsou na knize to
nejpodstatnější. Kniha je založena na nahrávkách
pořízených v letech 1991 až 2001 hlavně pro osobní
účely. Díky základu v audio podobě a také doplnění
o několik deníkových záznamů nelze očekávat ucelený
výklad a příběh malého chlapce, který unikne před
smrtí v nacistickém táboře, ale spíš reflexi celého dění
s odstupem akademika. S tím souvisí také jedno
z velkých témat knihy – problematizace vzpomínek
jako takových. Podle autorových slov se v knize totiž
nejedná přímo o jeho vzpomínky, ale spíš o vstup do
minulosti skrze paměť a imaginaci a o návrat
k původnímu dětskému pohledu na svět.
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Dalším velkým kladem této knihy je i úplně nový
jazyk, který Kulka přináší do psaní a vyprávění
o Osvětimi a tragédii s ní související. O samotné
Osvětimi mluví jako o Metropoli smrti, jazyk celého
textu si drží až nebezpečně lákavý akademický odstup.
Žádné niterné srdcervoucí vzpomínky, které by snad
měly jako jeden z cílů rozplakat čtenáře, naopak
neosobní přístup, který dodává celé problematice ještě
mrazivější nádech. Kolem pojmu „Metropole smrti“ si
Kulka vytváří celý další pojmový aparát a také
specifický vyprávěcí styl, který je v knihách o Osvětimi
ojedinělý.
Kromě strohého slohu se čtenář dočká také
neobvyklých úvah o celé problematice šoa, které nutí
k zamyšlení a vrhají nové světlo na spoustu otázek.
Velmi poutavé je autorovo zamyšlení nad otázkou
přítomnosti Boha během těchto událostí nebo úvahy
o jeho vztahu ke knihám a filmům, které osvětimské
téma zpracovávají. Naopak deníkové záznamy, které
v knize najdeme také, nabízejí efektní vhled do
Kulkova podvědomí. Líčí prakticky pouze autorovy
sny, které

se týkají osvětimské zkušenosti a jsou v mnoha
ohledech bizarní. Nicméně nechávají nás nahlédnout
někam, kam často nepouštíme ani ty nejbližší.
Knihu doplňuje také krátká studie o existenci tzv.
rodinného tábora v rámci koncentračního tábora
v Osvětimi-Březince. Tato instituce se zprvu zdála být
pro příchozí Židy vděčným útočištěm, ale nakonec se
ukázalo, že jde pouze o časově omezená nabídku
bezpečí a pouhé zdání „normálního“ života. I toto je
jedna z věcí, o kterých se moc nemluví.
Na závěr si dovolím věc poměrně neobvyklou, a sice
poděkování autorovi. Já profesoru Kulkovi osobně
děkuji za neotřelé podněty k přemýšlení o tématu,
které je pro mě velmi podstatné. A za všechny ostatní
děkuji za odvahu, se kterou se autor rozhodl všechny
své postřehy zveřejnit, a také za neotřelý způsob, jímž
své pocity a ideje prezentuje.
EVA HADERKOVÁ
Autorka studovala komparatistiku, zabývá se marketingem
a novými médii.

Stoletý Kolář na Kampě
JIŘÍ KOLÁŘ – 100 LET OD NAROZENÍ
23. 9. 2014 – 18. 1. 2015 / MUSEUM KAMPA
U příležitosti uplynutí sta let od narození českého
básníka, výtvarníka, autora koláží a člena Skupiny 42
Jiřího Koláře, který patřil k nejpodnětnějším
osobnostem českého umění, se v Praze odehrávají dvě
důležité výstavy. Jednou z nich je výstava na Kampě,
jež představuje sbírku Jana a Medy Mládkových, ve
které je umělcova tvorba bohatě zastoupena, a to
především díly z jeho nejvýznamnějšího období od
čtyřicátých do sedmdesátých let, kdy byl utvářen
autorův specifický styl.

Expozice na Kampě vznikla po Kolářově výstavě
v Guggenheimově muzeu v New Yorku roku 1957,
pro kterou sám autor celou expozici navrhoval. Jiří
Kolář zemřel v roce 2002 a vedle své bohaté umělecké
tvorby po sobě zanechal i unikátní uměleckou sbírku.
Mládkovi část kolekce zakoupili a neustále se snažili
o její rozšíření, dnes je kolekce součástí sbírek Musea
Kampa.

Jiří Kolář byl jedním z nejvýznamnějších českých
umělců 20. století. Zprvu se věnoval především
literatuře a až později se začal přiklánět k výtvarnému
umění. Obě složky tak propojil dohromady a vlastně
nikdy nepřestal být básníkem. Jeho odpor ke
komunismu jej dovedl až k emigraci do Francie, kde
dlouho žil a získal i státní občanství. V roce 1990 hrál
důležitou roli (společně s Václavem Havlem
a Theodorem Pištěkem) při zrodu ceny Jindřicha
Chalupeckého, která je od té doby udělována mladým
českým umělcům. V roce 1997 se vrátil se svou
manželkou Věrou Kolářovou zpátky do Čech.

Půlnoční expres
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techniky prostupují dvoupodlažním prostorem
Sovových mlýnů, doprovázené slovem, které si autor
nedokázal odpustit. Jeho tvorba se pohybuje na
hranici mezi slovem a obrazem a vytváří tak nové
definice v umění.

Kurátor výstavy, historik umění Jiří Machalický, zjistil,
že vlastní sbírka čítá pouhou pětinu všech exponátů,
které byly vystaveny v New Yorku. Ostatní díla se
ocitla v soukromých sbírkách po celém světě a bylo by
velice obtížné, ba spíše nemožné vše dohledat.
I přesto se jedná o velice vydařenou výstavu. Obsah
kolekce představuje soubor nejdůležitějších metod,
které autor objevil. Kolářův styl je velice nápaditý
a hlavně originální, s nikým nezaměnitelný. Jednotlivé

Celé výstavě dominují hlavně koláže. Nůžky a lepidlo
bylo pro Jiřího Koláře těmi nejdůležitějšími nástroji,
stejně jako pro malíře jeho štětec. Z rozřezaných
a roztrhaných barevných reprodukcí uměleckých děl,
časopiseckých fotografií, stránek knih a slovníků či
známek tak skládá své koláže. Vznikají nové
a nečekané významové souvislosti, nezatížené realitou,
ve které autor žil. Známou metodu koláže obohatil
o nové možnosti, mimo jiné muchláž (zmačkáním
papíru a opětovným narovnáním), roláž (proužky
nebo čtverečky rozstříhané fotografie řazeny za sebe),
proláž (prolínání nejrůznějších motivů do sebe),
konfrontáž (vzájemně konfrontuje obrazy z různých
dob a pořízené s různým původním záměrem),
chiasmáž (obraz z malých výstřižků, například
z poštovních známek) nebo antikláž (vytvořena
rozstříháním replik uměleckých děl a jejich novému
spojení dohromady). Na výstavě se objevují všechny
tyto nové techniky, které Kolář sepsal do svého
Slovníku metod, vydaného v několika jazycích.
LUCIE ZEMANOVÁ
Autorka je studentkou Interiérové tvorby
na VOŠ uměleckoprůmyslové v Praze.

Kolářův návrat do Kladna
Na českého básníka a výtvarníka Jiřího Koláře (1914–
2002) se u příležitosti 100. výročí jeho narození
vzpomínalo nejen v Praze, ale též v nedalekém
Kladně, kde Kolář žil mezi lety 1925 až 1945.
Kladenské oslavy vyvrcholily právě v den Kolářova
nedožitého jubilea, tj. ve středu 24. září 2014.

dění, za války byl nasazen na stavbě železnice
v nedalekých Srbech a po válce se odstěhoval do
Prahy.

Vše začalo slavnostním odhalením nové pamětní
desky na místě, kde Jiří Kolář prožil nejdelší část
svého kladenského období (1930–1945). U domu
s adresou Poštovní náměstí čp. 190, stojícím dnes na
místě někdejšího bydliště Koláře a jeho rodičů, se
kolem půl páté sešla skupina zhruba třiceti lidí, kteří si
vyslechli slova přítomných organizátorů celého aktu,
mezi nimiž nechyběl ani kladenský primátor. Ředitel
Středočeské vědecké knihovny v Kladně Jiří Mika
přihlížejícím stručně přiblížil kladenskou životní etapu
Jiřího Koláře, který zde chodil do školy, poté se vyučil
truhlářem a pracoval v družstvu Včela, ve 30. letech se
zapojil do kladenského společenského a kulturního

Půlnoční expres
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Několik slov pronesl též ředitel Ústavu pro českou
literaturu AV ČR, v. v. i., Pavel Janáček, který mimo
jiné upozornil na zajímavý fakt týkající se nepoměru
Kolářem získaného vzdělání a jeho pozdějšího
významu pro českou kulturu: „Scházíme se na místě,
kde se odehrál ten zázrak, že člověk, který vyšel
z deváté třídy a nikdy v životě se nenaučil pravopis, se
právě zde začal stávat největším českým básníkem
dvacátého století.“ Poté všechny přítomné pozval na
přednášku svého kolegy, literárního historika Jakuba
Říhy, která měla zanedlouho zaznít ve studovně
nedaleké Středočeské vědecké knihovny, kam posléze
vskutku zamířila většina shromážděných příznivců
Jiřího Koláře.

(např. Křestný list, 1941; Limb a jiné básně, 1945).

Celý kolářovský večer poté završila již zmíněná
přednáška literárního historika Jakuba Říhy, věnovaná
kladenskému období Jiřího Koláře. Jejím těžištěm
bylo Kolářovo dosud málo známé životní a tvůrčí
období, spadající do 30. let 20. století. Hlavní
pozornost přednášející věnoval raným básnickým
textům Jiřího Koláře – strojopisu Rudý havran,
rukopisnému cyklu Nový don Quijote a přípravám první
knižní sbírky Křestný list. Neopomněl ovšem ani blíže
představit vliv kladenského prostředí a zdejších
Kolářových přátel, jmenovitě například Václava
Pekárka, jeho tehdejšího mentora ve věcech
básnických, na spisovatelovu ranou tvorbu a jeho
vstup na českou literární scénu.

V prvním patře knihovny na ně již vedle bohatého
pohoštění čekala kolářovská výstava s názvem Hráno
na harfu komínů. Jiří Kolář a Kladno (1925–1945), jež zde
probíhala od 28. srpna do 7. října. Komorní expozici
pro Malou galerii Středočeské vědecké knihovny
v Kladně připravili již výše jmenovaní Jiří Mika
a Jakub Říha spolu s Markétou Jelenovou coby
autorkou její grafické koncepce. Textová část výstavy
byla téhož dne zveřejněna i v digitální podobě na
stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
(www.ucl.cas.cz), v rámci edice Literatura ke stažení.
V tomto případě se jednalo o osm panelů
tematizujících kladenskou etapu Kolářova života
a tvorby. Expozice ve Středočeské vědecké knihovně
v Kladně ovšem mimo to nabídla řadu vzácných
artefaktů, fotografií a dokumentů spjatých
s kladenskými léty Jiřího Koláře – kupříkladu výstřižky
z dobového tisku (časopisu Svoboda aj.), snímky Koláře
a jeho uměleckých přátel, rukopis Kolářova Rudého
havrana či výtisky prvních vydání jeho raných knih

Půlnoční expres

Kolářovské oslavy v Kladně nabídly poměrně bohatý
a pestrý program, odhalující méně známou kladenskou
etapu jeho života i tvorby a kladoucí důraz – oproti
většině dalších akcí konaných u příležitosti tohoto
jubilea – na Kolářovo literární dílo. Zajímavý večer
nadto korunoval příslib vzniku knižní publikace,
pojednávající právě o Jiřím Kolářovi a Kladnu, jejímiž
autory by se měli stát Jiří Mika a Jakub Říha a která by
měla vyjít někdy počátkem příštího roku.
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Filmová záře nad Kladnem
ZDENĚK POSPÍŠIL – ROMAN HÁJEK (ED.): SENSAČNÍ PODÍVANÁ! DĚJINY KLADENSKÝCH BIOGRAFŮ
HALDA, KLADNO, 2014, 1. VYDÁNÍ, 88 STRAN
Kladenské sdružení Halda má na svém kontě vedle
řady kulturních akcí již několik vydaných knižních
titulů, které svým obsahem i zpracováním leckdy
přesahují oblast tzv. regionální literatury – mimo jiné
fotografickou publikaci Jiřího Hankeho Kladnu pod
kůží nebo biografii sládka a spisovatele Otakara
Zachara Mezi alembikem a spilkou od Jiřího Miky. Letos
na podzim zde vyšla kniha Zdeňka Pospíšila nazvaná
Sensační podívaná! a věnovaná dějinám kladenských
biografů. Titul stojící na pomezí monografie
a sborníku – editorem knihy je Roman Hájek – je
zároveň 1. svazkem nové edice s názvem Kladenské
zajímavosti.

Vzniku samotné knihy předcházely dva starší projekty
– historie kladenských biografů byla jedním z témat
podzimního čísla kulturní revue Kladno Záporno z roku
2009 a později vznikly z iniciativy Dagmar Šubrtové
podklady pro (nakonec nerealizovanou) výstavu
o kladenských biografech. Dotyčné materiály byly pro
knižní vydání výrazně rozšířeny a doplněny a zrodila
se osmdesátistránková publikace, jejímž hlavním
tvůrcem je znalec kladenské historie Zdeněk Pospíšil.
Autorův medailonek v knize sice chybí, ale zájemci se
o něm mohou dozvědět více třeba na webových
stránkách Haldy (www.haldaknih.cz).

Půlnoční expres

Mnohé čtenáře jistě udiví, jak dlouhé a bohaté jsou
dějiny biografu v kdysi dělnickém městě, odkud je
dnes zvykem dojíždět za kulturou do Prahy.
V Čechách se film objevil poprvé na konci 90. let 19.
století a již nedlouho poté zavítal první kočovný
kinematograf i do Kladna – pravděpodobně 1. října
1899 se v kladenském hotelu U bílého beránka konala
dvě představení, během nichž mohli zájemci za pár
desítek krejcarů zhlédnout například krátké filmy
„příjezd a odjezd pařížského vlaku“, „kulování
sněhem“ či „výstřední malíř a modelka v atelieru“.
Právě kočovné kinematografy – označované ovšem
nejrůznějšími přízvisky (kosmograf, elektrické divadlo,
divadlo živých fotografií aj.) – byly po několik let
jedinou možností, jak se kladenští obdivovatelé
nového filmového umění mohli nechat opájet
pohyblivými obrázky. Naštěstí do Kladna přijížděly
poměrně často a leckdy i opakovaně, aby ve vlastních
stanech či pronajatých sálech promítly nadšeným
divákům snímky nesoucí poutavé názvy jako Hostina
u Satanáše, Cesta kolem světa, Rytíř Modrovous, Cesta do
měsíce nebo Obrovské zápasy s býky v Barceloně.

Poslední kočovný kinematograf zavítal podle
dostupných informací na Kladno roku 1915, v té době
se však už ve městě rodily první stálé biografy. Vznik
nejstaršího z nich byl spjat se jménem Václava Šípka,
který po získání kinematografické licence promítal –
zhruba od roku 1911 – nejprve v pronajatých
prostorech, aby nakonec se svým biografem Elektra
zakotvil v divadelním sále v hostinci U Jágrů, kde se
promítalo ještě několik let po Šípkově smrti v roce
1919. Jen pro srovnání – v Praze otevřel první stálé
kino roku 1907 proslulý Viktor Ponrepo, který
předtím se svým kočovným kinematografem zavítal
dvakrát i na Kladno (v letech 1903 a 1905).
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Další stálá kina na sebe nenechala dlouho čekat a na
počátku 20. let minulého století se již Kladno
(potažmo přilehlé obce, jež jsou dnes jeho součástí)
mohlo pochlubit několika biografy, provozovanými
mnohdy poněkud překvapivě spolky typu Sokola,
Masarykovy
ligy
proti
tuberkulóze
nebo
Československého Červeného kříže. Výmluvný doklad
proměn společenských poměrů u nás v průběhu 20.
století představují měnící se názvy jednotlivých kin –
třeba již zmíněné kino Elektra bylo postupně
přejmenováno na Stalingrad, Sevastopol a Centrum.
Ani dějiny kladenských kin nepostrádají své tragické
a slavné okamžiky. Skandál zavinil roku 1930
pokladník Výstavního biografu, který stejnou funkci
zastával
v
Pražské
železářské
společnosti
a defraudoval přes 200 000 Kč (!) z peněz této
společnosti a Masarykovy ligy proti tuberkulóze, jež
zmíněné kino provozovala. Naopak kino Sevastopol
se po rekonstrukci v roce 1966 stalo na určitou dobu
jediným biografem v tehdejším Československu, které
bylo schopno promítat 70mm filmy, a hned na první
snímek – Kleopatru s Elizabeth Taylorovou – se do
Kladna sjížděly zájezdy diváků z celé republiky.
Obecný přesah knize dodávají vedle vybraných
podkapitol (např. Jak se žádalo o licenci) rovněž
příspěvky dalších autorů, ať už nabízející cenná
osobní svědectví (vzpomínkový text Biograf snů od
spisovatele Luďka Švorce), nebo přibližující různé
profese i technologie spjaté s provozem biografu –
kupříkladu tvorbu filmových poutačů či práci
promítače. Kladenští čtenáři pak jistě ocení seznamy
hraných i dokumentárních snímků natáčených v jejich
městě a blízkém okolí, stejně jako bohatý obrazový
materiál přinášející ukázky z dobového tisku
a reprodukce plakátů, stavebních nákresů, starých
pohlednic, fotografií aj.
Sensační podívaná! je zkrátka i zajímavou četbou, kterou
by neměl přes její místopisný charakter pohrdnout
žádný milovník magického světa starých biografů.
Kladenským čtenářům toho samozřejmě tato kniha
nabídne ještě více – množství neznámých a mnohdy
překvapivých informací o kulturní historii jejich města.
Biografy odjakživa byly centry společenského života,
stejně jako místy nevšedních uměleckých zážitků
(filmových i jiných – divadelních, hudebních apod.)
a leckdy též významnými architektonickými
památkami. O to smutnější dojmy si však z četby této
zdařilé publikace odnášejí právě Kladeňáci, současní
obyvatelé města s jediným dodnes fungujícím kinem.
PETR NAGY

„KDYŽ SE STAVĚLO KINO HUTNÍK, MYSLELO SE TEHDY NA
OPRAVDU
MODERNÍ
TECHNOLOGII,
VČETNĚ
OSAZENÍ
PROSTOROVÝM ZVUKEM. BYLY TU TŘI PROMÍTAČKY PLUS
DIAPROJEKTOR, KDE SE PROMÍTALY NEJRŮZNĚJŠÍ TEXTY JAKO
‚VÍTÁME VÁS‘ A ‚NA SHLEDANOU‘. VELKÁ CHYBA TOHO KINA
BYLA, ŽE UDĚLALI BIOGRAF NA PĚT SET MÍST. I KDYŽ TEHDY
BYLA NÁVŠTĚVNOST VELMI DOBRÁ, TAK TAKOVÝ PROSTOR SE
ZAPLNIL JEN MÁLOKDY. NA 70MM FILMY ALE BÝVALO
VYPRODÁNO.
OTEVŘENÍ HUTNÍKU, TO BYL MALÉR JAKO VŮL. OTEVÍRALO
SE RUSKÝM VÁLEČNÝM FILMEM ‚…A JITRA JSOU ZDE TICHÁ‘,
KTERÝ NÁS PĚKNĚ ZLOBIL, POŘÁD NÁM VYJÍŽDĚL Z VÁLEČKŮ,
PŘITOM KINO PLNÉ LIDÍ. ÚPLNĚ POVEDENÝ ZAČÁTEK TO
NEBYL.
V DOLNÍ ČÁSTI HLEDIŠTĚ KINA BÝVAL OBSLUHOVACÍ PULTÍK.
ZATÍMCO V JINÝCH KINECH STAČIL JEDEN PROMÍTAČ,
V HUTNÍKU BYLI PRAVIDELNĚ DVA, PLUS VEDOUCÍ KINA.
U PULTÍKU V HLEDIŠTI BYLY VŠECHNY OVLÁDACÍ PRVKY JAKO
V KABINĚ. DAL SE TAM ZESILOVAT ZVUK, OVLÁDAT OPONA,
A KDYŽ SE PROMÍTALA ‚SEDMDESÁTKA‘, TAK SE DOOSTŘOVALO,
PROTOŽE SE FILM TAKÉ MOHL TROCHU HNOUT. Z HLEDIŠTĚ TO
BYLO VIDĚT LÉPE NEŽ Z KABINY. STEJNĚ TAK ZVUK SE DAL
LÉPE REGULOVAT ODTUD.
FILMY NA PROGRAM HUTNÍKU VYBÍRAL ŠÉF. HUTNÍK STÁL
TROCHU SAMOSTATNĚ, OSTATNÍ KLADENSKÁ KINA, TJ. OKO,
SVĚT, SEVASTOPOL A JAS, TVOŘILA JEDNU INSTITUCI. PŮJČOVNA
MĚLA TZV. ZAŘAZOVACÍ DEN, KDY SI VEDOUCÍ ZAMLUVIL FILMY
NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC. FILMY BYLY ROZDĚLENY NA KATEGORIE
PODLE KVALITY, A OD TOHO SE TAKÉ ODVÍJELA CENA
VSTUPNÉHO. TU NEURČOVAL PROVOZOVATEL KINA, ALE PRÁVĚ
PŮJČOVNA. FILMY SE VOZILY DRÁHOU, Z NÁDRAŽÍ JE DOVÁŽEL
ZŘÍZENEC BIOGRAFU. JEN 70MM FILMY PRO HUTNÍK SI OSOBNĚ
VYZVEDÁVAL VEDOUCÍ V PŮJČOVNĚ.“

(OTEVŘENÍ HUTNÍKU,

TO BYL MALÉR JAKO VŮL… ANEB ZE
ŽIVOTA PROMÍTAČE – VZPOMÍNKY JAROSLAVA HAVELKY,
POŘÍZENÉ V SRPNU 2009, ZAZNAMENAL ROMAN HÁJEK.)
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JEAN-CLAUDE CARRIÈRE: LÉTA UTOPIE (UKÁZKA)
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE: LÉTA UTOPIE (1968–1969). NEW YORK – PAŘÍŽ – PRAHA
– NEW YORK. PŘEL. HELENA LUTTEREROVÁ-PONĚŠICKÁ, JIŘÍ KRECHLER –
BOOKMAN, PRAHA, 2004, 1. VYD., 192 STRAN.
PRAHA: JARO
Zatímco tedy, od posledních květnových dní, je opět vše při starém, Miloš uznává, že nám práce v Paříži nejde
o moc lépe než v New Yorku. Během dubna ani v následujícím květnu jsme se nepohnuli ani o scénu. „Co takhle,“
povídá Miloš, „vydat se pracovat do nejklidnějšího města na světě? Co třeba jet psát scénář do Prahy?“
Souhlasil jsem. Miloš odjel první. Potřeboval jsem dvanáct dní, abych se vrátil do normálu, abych připravil
s Buñuelem na srpen natáčení Mléčné dráhy, abych se dozvěděl, že Romy Schneider díky Alainu Delonovi bude hrát
v Bazénu, což byl její velký návrat na scénu, a abych pracoval ještě několik dní s Pierrem Etaixem, který odjel točit
Velkou lásku do Tours s Annie Fratellini.
(…)
14. července jsem tedy odjel do Prahy, kde jsem nikdy předtím nebyl. Měl jsem tam zůstat asi měsíc.
Abych pracoval? Zatím ne. Teď zase Praha prožívala své jaro, jaro, které ostatně nese její jméno. Miloš tu nebyl
přes tři měsíce a nevycházel z údivu. Flower Power a pařížské barikády přenesly své ozvěny až do Československa.
V parcích a ve veřejných zahradách jste mohli potkat mladé katyristy v barevných košilích a s vlasy téměř do pasu.
Někteří z nich zpívali dokonce anglicky a dívky si plaše zkracovaly sukně.
Znamení ulice, která v Praze nabírala zvláštní nádech politického významu.
Alexandr Dubček přichází s výrazem „socialismus s lidskou tváří“, který se málokdo odvažuje zpochybňovat. Mezi
řádky to znamenalo (a celý český národ, nebo téměř celý s ním tuto naději sdílel), že aniž by se otevřeně přerušily
vztahy s Moskvou, země by se mohla pozvolna a bez boje jednoduše osvobodit zpod sovětské totality, která ji více
jak dvacet let nesmyslně rdousila.
Z jarního času stráveného v Praze jsem si uchoval dvojí vzpomínku. Objevil jsem jednak město ponechané
napospas zubu času, špatně udržované, kde se nedoporučovalo chodit pod starými balkony, neboť hrozilo
nebezpečí jejich zřícení, město zchudlé, špatně zásobované, kde vás na každém rohu zastavovali nenápadní chodci:
„Change money?“, ale také město báječné, pochmurné a tajuplné, město legendárních postav Golema a doktora
Fausta, město, v němž jsem nepřestával zírat. Zdálo se, že se tu čas zastavil, stejně jako v ostatních východních
zemích, kde se od konce čtyřicátých let nic nezměnilo. Auta, oblečení, nábytek: vše v těchto režimech, které o sobě
hlásaly, že jsou na špici sociálního vývoje, působilo jako návrat zpět, balancování na místě. Stejně tak byl byť
nejnevinnější pokus o prodloužení vlasového střihu nebo naopak zkrácení sukně hodnocen jako podvratné gesto,
a tím tedy i trestný čin. Toto formální moralizování nás, přijíždějící ze Západu, udivovalo. Smutný, odpovídající styl
v srdci ideologie hlásající válku měšťákům manifestoval jasně triumf nového maloměšťáctví.
Socialismus zdiskreditoval svůj obraz. To je to nejmenší, co o něm lze říci.
(…)
Přesto v tomto městě, od ulice k ulici, od domu k domu letěla několik měsíců myšlenka stejně tak vzrušující jako
nerozumná a nepravděpodobná, a přesto jasně planoucí, že komunismu brzy odzvoní. A aby se tak stalo, že stačí si
to pouze přát – a ještě něco – říci to. A vůbec není nutné budit Golema. Přes hořké jasnovidectví a někdy
i rozčarování těch, s kterými jsem mohl mluvit, jsem pocítil stopu americké naivity. K likvidaci hrůzného
komunismu, který zruinoval a zhanobil zemi do té doby prosperující, stačilo chtít, stačilo následovat Alexandra
Dubčeka a ukázat slušně a nenásilně Rusům, co si lid této země opravdu přeje. Komunismus se prohlašoval za hlas
lidu, co by mohli Rusové říct, kdyby lid promluvil? A hlavně, co by mohli dělat?
Přirozeně část obyvatelstva v Praze udržovala zdání moci jménem „velkého bratra“ se všemi obvyklými výhodami,
které s sebou toto postavení přinášelo. Místní „nomenklatura“ se tu někdy ukazovala, podobně jako v ostatních
socialistických zemích Východu, servilnější, tvrdší a ortodoxnější než v samotném Rusku. A přirozeně k tomu patřila
stále se rozrůstající tajná policie, jak bylo běžné i v dalších socialistických zemích, opírající se o zvlášť rafinovaný
udavačský systém (byli jsme přece v zemi Kafky).
S úsměvem na rtech bylo nutné mít se stále na pozoru jak před ušima kolem, tak před pohledem kolemjdoucích
nebo odposlouchávajícími mikrofony. V našich hotelových pokojích jsme prohledávali lustr i skříně.
Vytrhávání dlažebních kostek na stavbu barikád tady opravdu nehrozilo. Zdejší armáda a policejní síly nedostávaly
stejné příkazy jako v Paříži. Bezpochyby by byli mrtví.
První dva týdny jsem zasvětil téměř výhradně seznamování se socialismem, který jsem do té doby znal pouze
prostřednictvím četby a toho, co jsem kdy slyšel. Miloš s přáteli mi vyprávěli absurdní vtipy provázející současné
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dějiny Československa. S krutou inteligencí tak rozdílnou od romantického a pesimistického humoru Poláků
zdůrazňovaly téměř poetickou nesoudržnost systému.
(…)
Miloš s přáteli vydrželi celé hodiny komentovat příhody tohoto typu, bohužel v jazyce, kterému jsem nerozuměl.
Hledali v nich kuriózní důvody, obzvlášť zvrácené – jako například v případě dotyčného chirurga, kterého moc
podezírala z něčeho podvratného, protikomunistického, a aby se ho zbavila, vnutila mu pochybení a vsugerovala
exil. V aplikaci komunismu na Československo viděli druh podivuhodného triumfu, konečný bod v díle Kafky, ve
kterém vítali proroka.
U Miloše jsem poznal Ivana Passera, charismatického a podmanivého syna aristokrata se zámeckou výchovou pod
dohledem německé guvernantky (dostalo se mu to nejlepší z nejlepšího před rokem 1939). Ivan byl zasažen
systémem dvakrát, nejdříve válkou, pak socializací země. Byl podezříván od narození, v šestnácti letech, po
konfiskaci veškerého rodinného majetku, byl ihned povolán do uhelných dolů, kde strávil tuším dva roky. Zachránila
ho náhoda a kinematografie, zůstal mu dlouhý a zasněný pohled přeživšího, ironický a klidný úsměv, zbavený všech
iluzí.
Nic ho neudivilo, nic nezklamalo.
S nimi jsem téměř každý den vídal dalšího režiséra, Jana Němce, autora filmu O slavnosti a hostech, brilantního
a osvíceného ducha, který šplhal uprostřed noci na lucerny, Jiřího Menzela, klidnějšího a přemýšlivého, autora filmu
Ostře sledované vlaky, a také Věru Chytilovou, jejíž Sedmikrásky byly první vlajkou mladého československého filmu.
Nikdy nebude dostatečně řečeno, v jaké míře jejich filmová tvorba přispěla k poznání a oblibě Československa,
k proniknutí železné opony paprskem světla odhalujícím světu, pomocí umných fikcí, co se to vlastně na východě
Evropy děje. Jeden důkaz navíc, jestliže ho bylo ještě třeba, že nezávislá kinematografie je nepostradatelná v každém
národě a pro všechen lid, aby se ukázala sama sobě i ostatním, aby odvrátila zahlazení, jednoduše, aby prokázala
existenci.
JEAN-CLAUDE CARRIERE (*1931)
PATŘÍ K NEJSLAVNĚJŠÍM SVĚTOVÝM
SCENÁRISTŮM, DRAMATIKŮM
A SPISOVATELŮM. SPOLUPRACOVAL NA
SCÉNÁŘÍCH MNOHA KLASICKÝCH FILMŮ
SVĚTOVÉ KINEMATOGRAFIE A S VĚHLASNÝMI
REŽISÉRY, ZEJMÉNA S LUISEM BUÑUELEM
(DENÍK KOMORNÉ, KRÁSKA DNE, SKRYTÝ PŮVAB
BURŽOAZIE), LUISEM MALLEM (VIVA MARIA,
MILOU V MÁJI), MILOŠEM FORMANEM (TAKING
OFF, VALMONT, GOYOVY PŘÍZRAKY),
VÖLKEREM SCHLÖNDORFFEM (PLECHOVÝ
BUBÍNEK), ANDRZEJEM WAJDOU (DANTON,
BĚSI), PHILIPEM KAUFMANNEM
(NESNESITELNÁ LEHKOST BYTÍ) ČI MICHAELEM
HANEKEM (BÍLÁ STUHA).
(NA SNÍMKU ZLEVA: MILOŠ FORMAN, CLAUDE
LELOUCH, CLAUDE BERRI, FRANÇOIS
TRUFFAUT A JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
V CANNES ROKU 1968.)

Téma příštího čísla:
ROK 1989 V ČESKÉM UMĚNÍ
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