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"Umění je lež, jež nám pomáhá pochopit pravdu." 

PABLO PICASSO 

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

expresu. Je tu dubnové číslo našeho e-bulletinu, jehož autoři se nenechali zastrašit zimním počasím, jarním datem, ba ani 

letním časem, a které má pro Vás vedle řady zajímavých článků i několik čerstvých novinek. Jednou z nich je první otištěný 

rozhovor (s Vítem Kremličkou), další pak představují nové posily v našem redakčním okruhu, z nichž bych rád jmenoval 

korektorku Alenu Štěrbovou, jež sice není podepsána pod žádným z článků tohoto čísla, ale svým pozorným okem a citem 

pro jazyk přispěla k lepší kvalitě většiny z nich. A také jsme mezi sebou přivítali první spolupracovnici ze zahraničí, 

konkrétně ze Slovenska – věřím, že si při četbě jejích příspěvků stejně jako já rádi zavzpomínáte na dobu, kdy pro nás ještě 

byla slovenština blízkým jazykem a nikoho by nenapadlo prznit ji českým překladem.  

     Půlnoční téma jsme věnovali starému, ale jak se ukázalo, stále plodnému žánru gotického románu, především pak 

jeho zajímavým potomkům ze století dvacátého. V rubrice pohřebiště se poprvé dočkáte profilu zahraničního umělce, a sice 

Comte de Lautréamonta, jehož jméno sice není ani dnes zapomenuto, ale další připomínka tohoto svérázného tvůrce, jehož 

kompletní literární dílo vyšlo nedávno v nakladatelství Academia,  jistě ničemu neuškodí. V periferii na Vás kromě již 

zmiňovaného rozhovoru čeká celá řada zajímavých recenzí a také reportáž z jednoho hudebně-literárního večera. Náš pel-

mel jako obvykle nabídne několik zajímavých kulturních tipů a pozvánek a v závěrečné rubrice postskriptum na Vás 

čeká úryvek z “moderního románu” Nadsamec od Alfreda Jarryho…                                                                               

                                                                                                  Petr Nagy 
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Dědicové gotického románu 
 
 

 RÁMCI TEMATICKÉ ČÁSTI BŘEZNOVÉHO ČÍSLA PŮLNOČNÍHO EXPRESU SE POKUSÍME VYSTOPOVAT 
NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH POTOMKŮ STARÉHO LITERÁRNÍHO ŽÁNRU, A SICE GOTICKÉHO ROMÁNU. 
PŘESTOŽE SE MU V ZÁVISLOSTI NA LOKALITĚ A DOBĚ VÝSKYTU DOSTÁVALO CELÉ ŘADY DALŠÍCH 

PŘÍZVISEK – ČERNÝ ROMÁN, SCHAUERROMAN (ROMÁN HRŮZY) AJ. – JEDNALO SE POKAŽDÉ O ROMÁNOVÝ TYP 
VYCHÁZEJÍCÍ Z NAPÍNAVÉHO PŘÍBĚHU S TAJEMSTVÍM, KTERÝ SE ODEHRÁVÁ V HRŮZYPLNÉM PROSTŘEDÍ…  
 

V 
ANGLICKÉ KOŘENY 
 
Samotný termín “gotický román” pochází stejně jako 
dotyčný žánr z Anglie, kde se tohoto označení (ang. A 
Gothic Story) poprvé dostalo roku 1777 románu Clary 
Reevové The Champion of Virtue (později známému pod 
názvem Starý anglický baron). Sama se ovšem při jeho 
psaní inspirovala jiným dílem, řazeným dnes k 
nejstarším gotickým románům, ba někdy dokonce 
označovaným za vůbec první knihu tohoto žánru –
Otrantským zámkem od Horace Walpoleho, vydaným již 
v roce 1746. Gotický román tak má své kořeny v 
anglickém preromantismu a jeho zlatá éra je spjata s 
řadou dalších autorů a kanonických děl z přelomu 18. 
a 19. století – Ann Radcliffovou (Záhady Udolfa, 1794), 
M. G. Lewisem (Ambrosio čili Mnich, 1795) nebo Ch. R. 
Maturinem (Poutník Melmoth, 1820). V rámci 
německého romantismu se pak anglickým gotickým 
románem inspiroval E. T. A. Hoffmann ve svých 
Ďáblových elixírech (1815) a z téhož zdroje čerpá i 
povídková tvorba amerického spisovatele Edgara 
Allana Poea (např. Zánik domu Usherů). 
 
FRANCOUZSKÉ A NĚMECKÉ ODRŮDY 
 
Ve Francii se následník gotického románu – tzv. černý 
román – rozvíjel od sklonku 18. století. K jeho 
nejplodnějším autorům patřili F.-G. Ducray-Duminil 
nebo P. E. Chasles, černé romány psal ve svých 
počátcích také Honoré de Balzac. S větším důrazem na 
intelektuální rovinu pak typických motivů a postupů 
gotického (černého) románu využíval ve svých dílech 
markýz de Sade (např. Justina aneb Utrpení ctnosti, 1791). 
Na oblibu tohoto žánru pak ve Francii dvacátých a 
třicátých let 19. století navázala i jedna z linií tzv. 
frenetické literatury, šokující čtenáře a útočící na jeho 
představivost a nervy drastickými motivy. V německé 
literatuře lze jako paralelu k románu gotickému, 
potažmo černému, chápat tzv. Schauerroman, 
navazující též na tradici rytířských a loupežnických 
příběhů, jaké vycházely v knížkách lidového čtení. 
Zřejmě nejpopulárnějším představitelem německého 
hrůzostrašného románu byl Ch. H. Spiess, hojně čtený 
též  v Čechách  (patřil  k oblíbeným  autorům mladého 

K. H. Máchy), jenž do populární četby vnesl motivy 
psychických zvláštností a příběhy šílenců nebo 
sebevrahů (Životopisy sebevrahů, 1785–89, Životopisy 
šílenců, 1795). 
 

 
 

KOLÁRŮV ROMÁN PEKLA ZPLOZENCI (1862) POZDĚJI 
PŘEPRACOVAL JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC A VYDAL JEJ POD 

NÁZVEM ZPLOZENCI PEKLA (1940) 
 
ČESKÉ OHLASY 
 
U nás se z uvedených variant hrůzostrašného románu 
dočkal největšího čtenářského ohlasu a nejčastějšího 
autorského zpracování německý Schauerroman, čtený 
hojně přímo v originále a pronikající v různě zdařilých 
adaptacích do obrozeneckých knížek lidového čtení. 
Bezprostřední inspirace anglickým gotickým románem 
či francouzským černým románem byla o poznání 
menší, a to již z prostého důvodu teritoriálního či 
jazykového odstupu, přesto se některé odtud převzaté 
motivy objevují v dílech českých romantiků 
(především Máchy). Ve druhé polovině 19. století se 
pak jisté žánrové rysy různých variant hrůzostrašného 
románu uplatňují šířeji v české populární literatuře. 
Vyskytují se často například v příbězích, které se 
odehrávají  ve  specifickém  prostředí  naší  metropole,
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Krvas podle Váchala 
 
 
GRAFIK A SPISOVATEL JOSEF VÁCHAL NEŽIL VŽDY V DOSTATKU A JEHO ČTENÁŘI SE ROZHODNĚ NEPOČÍTALI 
NA TISÍCE, PŘESTO JE DNES SOUČÁSTÍ NAŠEHO UMĚLECKÉHO KÁNONU. JE TO OSOBNOST MNOHOZNAČNÁ, 
BARVITÁ A NETUCTOVÁ – STEJNĚ JAKO JEHO KNIHY. 
 

evokujícím atmosféru rudolfinské a alchymistické 
Prahy (J. J. Kolár: Pekla zplozenci, 1862; J. Svátek: 
Tajnosti pražské, 1868). Podobných motivů ovšem 
využívala i Arbesova romaneta či některé prózy Julia 
Zeyera. 
 
Dekadentní autoři sice gotický román příliš neuznávali, 
současně je však přitahovaly mnohé motivy a rekvizity 
pro tento žánr typické – za příklad mohou sloužit 
například trilogie Jiřího Karáska ze Lvovic, zahrnující 
tituly Román Manfreda Macmillena (1907), Scarabeus
(1908) a Ganymedes (1925). Oblíbeným toposem se dále 
stává středověká “magická Praha”, vyobrazená v 
duchu expresionismu či novoromantismu především v 
dílech pražských německých autorů – kupříkladu 
Gustava Meyrinka (Golem, 1915) či Paula Leppina 
(Severinova cesty do tmy, 1914). 

 

Velmi svébytným způsobem k dědictví gotického 
románu či jeho odrůd přistupují někteří další autoři, 
jimž jsou v tomto čísle Půlnočního expresu věnovány 
samostatné články – Josef Váchal ve svém Krvavém 
románu (1924) s groteskní nadsázkou oprášil poetiku 
tzv. krvavých románů, Ladislav Klíma využil stylu a 
reálií gotického románu ve své filozoficky laděné 
próze Utrpení knížete Sternenhocha (1928), Vítězslav 
Nezval se hrůzostrašnou četbou inspiroval ve svém 
“černém románu” Valerie a týden divů (1935, vydáno až 
1945). Odkazy na gotický román se v určité míře 
objevují i později, asi nejvýraznějším reprezentantem 
ze současné české literatury je román Sedmikostelí
(1999) od Miloše Urbana, jemuž je zde rovněž 
věnován samostatný příspěvek.   
 

–pn–
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Josef Váchal se narodil roku 1884 kousek do Domažlic 
jako nemanželské dítě Anny Váchalové a Šimona Alše, 
bratrance slavného malíře Mikoláše Alše. A jablko 
nepadlo daleko od stromu. Váchal se celý život 
věnoval grafice, ke svým knihám si sám vytvářel 
ilustrační dřevoryty, sám je sázel i tisknul. Jeho otec ho 
seznámil s jógou a tzv. tajným učením – ezoterikou, 
mystikou, theosofií. Vliv na Váchalovu tvorbu měla 
též jeho manželka Máša (zemřela roku 1922), stejně 
jako pozdější družka Anna Macková. Krutým žertem 
osudu bylo, že se nepříliš komerčně úspěšný a stále 
poměrně neznámý Josef Váchal stal jen pár dní před 
svou smrtí zasloužilým umělcem. Zemřel roku 1969 ve 
Studeňanech u Jičína. 
 
SURSUM, TZN. ZDE SE SAHÁ VZHŮRU 
 
Váchalovo mnohostranné dílo by vydalo na více než 
jeden článek, inspirativní by jistě byl i jeho podrobný 
životopis. Méně však mnohdy znamená více, proto se 
jen letmo zmíníme o spolku Sursum a nejvíce 
pozornosti budeme věnovat Krvavému románu (1924). 
Výtvarná skupina Sursum existovala v letech 1910–
1912, tvořila ji asi desítka výtvarníků (např. Jan Zrzavý, 
František Kobliha, Jan Konůpek) a měla i svou 
literární sekci,  sdružující téměř dvě desítky spisovatelů 

(mj. Emanuel Frynta, Rudolf Medek, Josef Váchal). 
Členy spolku nepojil dohromady způsob tvorby, ale 
spíše její náměty a touha být jiný, vymezit se vůči 
soudobému umění. K bližšímu seznámení s tvorbou 
skupiny lze doporučit výstavní katalog z roku 1996 
nazvaný prostě Sursum. 
 
KRVAVÝ ROMÁN 
 
Tato kniha je považována za jeden z vrcholů 
Váchalovy literární tvorby. Krvavý román vyšel poprvé 
roku 1924 v nákladu 17 kusů, měl 304 stran, formát 23 
x 15,5 x 9 centimetrů, obsahoval 11 starých a 68 
původních dřevorytů a k jeho vytištění bylo umělci 
zapotřebí 800 hodin. Kniha to nebyla levná, vyšla na 
kvalitním papíře a v kožených deskách se žlábkem, 
jímž měla podle autora odkapávat krev, které je román 
plný. Jednalo se tedy o vskutku nevšední dílo, jakýsi 
„exkluzivní brak“, roku 1935 byl vytvořen jeden jediný 
reprint románu. Ve vyšším nákladu kniha vyšla až roku 
1970, avšak s několika cenzurními zásahy. Po revoluci 
se Váchalovu odkazu začal systematicky věnovat 
Ladislav Horáček (majitel nakladatelství Paseka), který 
vydal reprint knihy v letech 1990 a 2011 a mimoto 
spravuje proslulé litomyšlské Portmoneum. Zdá se, že
literatura  plná  mordů a nasáklá  krví byla Váchalovou 



 
 

srdeční záležitostí. Podle Jiřího Oliče (autora knihy 
…nejlépe tlačiti vlastní káru sám z roku 1993) si spisovatel 
zapsal 18. září 1915 do deníku následující: „Ten den 
jsem si koupil první román, tzv. krvavý (…). Další 
krváky jsem si koupil z výprodeje starého papíru u 
Hynka [nakladatel; pozn. aut.] za 32 K. Když mě je 
v tom krámě balili, přitrefil se k tomu můj známý učitel 
Petrbok a nákupem mým udiven jsa pravil, že spíš 
Hynek by měl zaplatit mě za odnesení těch krámů. 
Což uslyšev mladý Hynek vykládal nám, že četba 
těchto knih pomohla k tomu, že se český lid 
v pohraničí neodnárodnil, neboť Hynkovi kolportéři 
vnikli prý i tam, kam se vůbec nedostaly ani české 
kalendáře, ani české modlitební knihy.“ 
 

 
 
DĚDIC TZV. KRVÁKŮ 
 
Nastíněné teze se Váchal drží i ve své předmluvě k 
dotyčné knize, resp. v poněkud mystifikační studii o 
krvavém románu, v níž se snaží obhájit svou teorii o 
krváku jako četbě s nepopiratelnou mravní hodnotou, 
jež má stejný nárok na existenci jako literatura 
označovaná za vysokou. Váchal je zapáleným 
zastáncem žánru krvavého románu, jinak též krváku, 
krvasu. Odmítá běžnou klasifikaci, která tvrdí, že 
krvákem je každý román nevalné kvality (ať už stran 
výstavby románu, nebo použitého jazyka), v němž se 
vraždí a krev teče proudem. V krvácích podle Váchala 
není vražda tématem, zkrátka se stane, což je podle něj 
méně škodlivé než několikastránkové popisy vražd 
typické pro dobu „kdy literatura z celého světa 
sehnaná i domácí pod pláštěm umění přináší čtenářům 
nejkrvavější sensačnosti, a biografy prohlubují 
zesurovění lidu,“ a je podle něho tedy „nesmyslem 
ukazovati na krvavé romány jako znemravňování 
duší“. Negativní vztah vůči krvavým románům tak 
podle Váchala pramení namnoze z toho, že byly 
kriticky zaměřené vůči církvi. Ve své studii Váchal 
dokonce vypočítává, ke kolika vraždám v jednom 
krváku průměrně dochází, a dospívá k závěru, že 
pokud by o žánrovém zařazení díla měl rozhodovat 
počet mrtvých, bylo by nutné za pokleslou označit i 
historickou literaturu válečnou. Důležitý je pro něj též 
společenský  aspekt  krváků:  „Vraždy  v krvácích  jsou 
 

vymyšleny, v socialismu jsou skutečností (…).“ Tyto 
metatexty zahrnují ještě jednu kuriozitu, a to 
Váchalovu žádost o zaslání dalších krvavých románů 
do jeho sbírky. O tom, že se tato prosba neminula 
účinkem, je přesvědčen Olič, který tvrdí, že roku 1924 
znal Váchal 62 krváků a 36 jich vlastnil, o tři roky 
později měl přečtenou téměř stovku krváků a vlastnil 
jich na 160. Jeho vlastní román má pak být jakousi 
trestí extrahovanou z přečteného, tedy Váchalovým 
pokusem o ideální krvák. 
 
HLEDAT ŘÁD V CHAOSU 
 
Váchalův román není snadné charakterizovat. 
Odehrává se na několika místech najednou (Barcelona, 
Amsterdam, Čechy, …) během několika časových 
období (od inkvizice po současnost) a sleduje několik 
dějových linií. Autor mezi všemi motivy volně 
přechází, vzájemně je proplétá, zauzlovává a následně 
zase rozplétá, vraždy se dějí jaksi mimoděk a domnělí 
mrtví často opětovně procitají k životu. Některé 
aspekty díla poukazují  na to, že je dědicem tradičního 
románu gotického, tj. napínavého příběhu 
s tajemstvím (ani zde nejsou všechny události 
motivované a některé dějové linie jsou neukončené), 
který se odehrává v hrůzyplném prostředí (v Krvavém 
románu například udírna lidského masa) a vystupující 
postavy lze považovat za alespoň částečně schematické 
(v tomto případě zejména postavy inkvizitorů).  
 

 
 
Vnímáme-li groteskno jako žánr, v němž se tragické 
stává komickým, pak můžeme alespoň některé části 
Krvavého románu označit za groteskní – s touto 
interpretací však nesouhlasil Jiří Karásek ze Lvovic, 
jenž ve své glose k Váchalovu románu napsal, že v 
něm nelze hledat „úmysl výsměšnosti, ironie, 
sarkasmu, grotesknosti. Váchal jest upřímný a 
bezelstný, (…) je hluboce lidský a pravdivý“ (viz Josef 
Váchal: Ohlasy na život a tvorbu, 1998). Krvavý román by 
mohl nést i přízvisko klíčový – Váchalovým alter egem 
je zde několik postav, zmiňme alespoň dřevorytce 
Paseku (Váchala)  a jeho  mecenášku (Anna Macková). 
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Nevděčný filmový dědic  
 
 

V následující ukázce Paseka ironicky hodnotí svou 
práci: „Nově příchozí, velmi nezřetelně pozdravila, 
vpadla jako lavina do Pasekovy bytu. – V ruce držela 
potištěný arch, jímž prudce kolem sebe máchala. –
Zdálo se, že tou korrekturu chce Paseku i jeho psa 
umlátiti, jak byla rozhněvána. (…) Tato dáma byla 
společnice Pasekova nakladatelství, jménem Anna 
Kocourková. – Byla to dívka namnoze ucházející, 
sympatická svým zjevem a výbornou kuchyní. –
Padouch Paseka se jí hlavně proto přidržoval, že 
znamenitě jemu i Tarzanovi vařila, takže ten [pes] si 
nikdy nestěžoval. – Kromě toho se Paseka vypůjčoval 
od ní peníze pro svoje nakladatelství.“ Pravopisné 
chyby, které se ve výše uvedené citaci vyskytují, 
odpovídají originálnímu tisku románu. Váchal chyby 
v textu údajně neupravoval, protože to prý pro těch 
pár  čtenářů nemělo  smysl. A také  to asi  dělal  trochu 

natruc své družce Anně, kterou jeho šlendriánské 
zacházení s jazykem velmi rozčilovalo – neměla ráda 
germanismy, odpuzovala ji špatná syntax a chybné 
dělení slov na koncích řádků. Pokud se při čtení 
nenecháte těmito drobnostmi odradit, čeká na vás 
mnohovrstevnatý román, u něhož lze pochybovat o 
tom, patří-li do sféry triviální literatury. Jestli vám však 
pravopisné chyby hýbou žlučí, můžete dát přednost 
Krvavému románu ve formě audioknihy namluvené 
skvělým Leošem Suchařípou.  

Eva Marková
 

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

pedagogické činnosti a překladům.

Přestože filmografie režiséra a scenáristy Dominika 
Molla není nijak rozsáhlá a na jeho nové režisérské 
počiny zpravidla čekáme alespoň pět let, díky 
oceňovaným snímkům Harry to s vámi myslí dobře (2000) 
či Lumík (2005) se na jeho jméno nezapomíná. Po 
obligátní pauze, jež následovala po Lumíkovi, uvedl 
tento tvůrce do kin svůj zatím poslední film – Mnich
(2011). Jedná se o adaptaci stejnojmenného gotického 
románu M. G. Lewise (1775–1818). 
 
 
Román vyšel na konci 18. století a situován je na 
začátek století předcházejícího. Jeho děj je poměrně 
komplikovaný a vrstevnatý, zvláště v první polovině, 
která uvádí na scénu až nesmyslné množství vedlejších 
postav a je v podstatě jen přípravou na očekávaný 
mnichův příběh. Ambrosio se jako odložené 
novorozeně dostal do madridského kláštera kapucínů, 
kde se stal věrným služebníkem božím a věhlasným 
kazatelem. Svým příkladným životem se bez obav 
pyšní do té doby, než mu ďábel nastraží past, kterou 
není nic jiného než ženské pohlaví. Z této zápletky 
vytěžil Lewis desítky stran plných vášně, zvrácenosti a 
nadpřirozených i zcela pozemských hrůz. Moll a jeho 
spoluscenáristka Anne-Louise Trividicová se 
Lewisovou knihou inspirovali velmi volně a jejich dílu 
nelze upřít naprostou svébytnost. Přesto srovnání 
s předlohou má svůj smysl a snad ještě více akcentuje 
záměry, které Moll do svého filmu vložil. 
 

Lewis sepsal Mnicha jako devatenáctiletý mladík a vtiskl 
mu zvláštní kouzlo spisovatelské nevyzrálosti –
nevyzpytatelně se v něm střídají žánry a úhly pohledu, 
děj je místy velmi naivní a předvídatelný, zato líčení 
jednotlivých obrazů živé a šokující. Podnětů, které 
kniha nabízí filmařům, je tedy mnoho. Dalo by se 
podle ní natočit leccos od béčkového horroru po 
heretickou provokaci buñuelovského střihu. (Na 
tomto místě si dovoluji zájemce upozornit na existenci 
filmové adaptace Mnicha z roku 1972, na jejímž scénáři 
se podílel právě Luis Buñuel.) Mollovo pojetí je 
navzdory všemu výše uvedenému překvapivě střízlivé 
a civilní. Prvky nadpřirozena, které v něm z předlohy 
zůstaly, mohou proto působit trochu nepatřičně. 
Paradoxně méně by asi diváka znalého knihy zaskočilo 
zpracování erotických a drastických výjevů. V této 
oblasti je ale film velmi zdrženlivý. 
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V několika ohledech Mollův snímek filmařsky vyniká 
nad průměrnou produkci a můžeme v něm vycítit jisté 
ambice být něčím víc než adaptací gotického románu. 
Na prvním místě uveďme vycizelovanou vizuální 
stránku. Hned v úvodu upoutá citlivě nasnímané 
prostředí ponurých klášterních cel, chrámů a 
zpovědnic. Moll a jeho kameraman Patrick Blossier si 
dobře uvědomují úskalí temných scén, které mohou 
být děsivé stejně dobře jako nepřehledné a nudné, a 
vyvažují je od začátku prosluněnými exteriéry. Ty však 
neskýtají žádné uvolnění napětí, leckdy spíš naopak. 
Záběry nestvůrných kamenných chrličů a vyprahlé 
země v okolí kláštera patří k těm nejtísnivějším. 
 

 
 

 
 
Herecké obsazení je přesné. Hlavní roli ztvárnil 
Vincent Cassel, který sice patří k nejobsazovanějším 
hercům posledních let, ale své charisma ještě evidentně 
nevyplýtval. Je škoda, že spolu s redukcí děje ubyl i 
prostor pro ženské hrdinky. Minimálně krutá 
převorkyně klarisek v podání Geraldine Chaplinové by 
si ho zasloužila mnohem víc. Ve vedení herců sází 
Moll hlavně na jejich typ. Herecký projev je velmi 
tlumený, což se naprosto neshoduje s teatrálním 
pojetím Lewisovým, ale naopak velmi souzní 
s melancholickým laděním celého filmu. Dalším 
nepřehlédnutelným, respektive nepřeslechnutelným 
kladem je hudba Alberta Iglesiase, jež sice není dobová 
ani pseudodobová, leč atmosféře slouží dokonale. 
 

 
 
Z komparace vychází, že se Moll k Lewisově románu 
zachoval dosti nevděčně. Pohrdl jeho senzačností a 
přetavil ho v moderní a vážný film. Můžeme se ale 
dohadovat, jestli to udělal opravdu důsledně a zda to 
byl vůbec dobrý nápad. Každopádně lze konstatovat, 
že film vyzývá k opětovnému přemýšlení nad knihou a 
vice versa. Moll do značné míry vytrhuje Ambrosiovu 
postavu z kontextu a tlačí ji do pozice pasivní oběti.  
Oběti čeho? To je, zdá se, klíčová otázka. Mohli 
bychom si teď vzít na pomoc genderové teorie, 
katechismus či psychoanalýzu a dumat nad tím ještě 
hodně dlouho. 
 

Alena Šlingerová

Autorka je absolventkou bohemistiky
a filmové vědy na FF UK v Praze.
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“Mnich jí nepřestal klečet na prsou, bez milosti sledoval 
křečovité chvění údů pod sebou a s nelidskou pevností snášel 
podívanou na její smrtelná muka, když se duše loučila s tělem. 
Smrtelné křeče konečně utichly. Elvíra přestala bojovat o život. 
Mnich zdvihl polštář a vytřeštil na ni oči. Její tvář děsivě 
zčernala; údy se už nehýbaly; krev jí stydla v žilách; srdce jí 
zapomnělo tlouci a ruce měla ztuhlé a ledové. Ambrosio hleděl 
na druhdy ušlechtilou a majestátní podobu, proměněnou teď v 
mrtvolu – chladnou, necitelnou a nechutnou.  
Sotva ten hrůzný čin dokonal, uvědomil si nesmírnost svého 
zločinu. Chladný pot mu orosil údy; oči se mu zavřely, dopotácel 
se ke křeslu a klesl do něho skoro stejně neživý jako nešťastnice 
ležící mu u nohou. Z toho stavu ho vyburcovala nutnost útěku a 
nebezpečí, že by byl přistižen v Antoniině bytě. (…) Vrátil 
polštář na lůžko, sebral kusy svého oděvu a s osudným 
talismanem v ruce vykročil nejistým krokem ke dveřím. 
Vyjevený hrůzou si představoval, že mu v útěku chce zabránit 
celý legion fantómů. Kamkoli se vrtl, zdálo se mu, že mu leží v 
cestě znetvořená mrtvola, a dlouho trvalo, než se konečně dostal 
ke dveřím. Čarovná myrta znovu zapůsobila: dveře se otevřely a 
mnich seběhl se schodů. Do opatství se dostal nepozorovaně, a 
když se zavřel ve své cele, propadl celou duší mukám marných 
výčitek a děsu z hrozícího odhalení.” (ÚRYVEK Z ROMÁNU 
MNICH V PŘEKLADU FRANTIŠKA VRBY)  



 
 

Valerie a týden divů  
 

Vítězslava Nezvala mnozí znají hlavně jako 
angažovaného autora pokrokových a budovatelsky 
laděných ód, jeho repertoár byl však mnohem širší. 
V jeho tvorbě převládají díla básnická, přecházející 
postupem času od poetistických her k surrealistickým 
vizím, v době protektorátu pak lyrickým a 
lyrickoepickým skladbám historickým a přírodním a 
nakonec k již zmiňovaným oslavným zpěvům na 
„nové hrdiny“. Prozaická tvorba není příliš rozsáhlá, 
nejznámějším dílem je zde bezpochyby právě „tzv. 
černý román“ Valerie a týden divů (1945), který se 
dočkal svého – vzhledem k obtížnosti přenesení dané 
látky na plátno i poměrně zdařilého – zfilmování v 80. 
letech. Uvozovky a předznamenání „tzv.“ jsou zde 
zcela na místě, čtenář by sice mohl očekávat, že jde o 
komickou parodii, Nezval však pracuje sofistikovaněji. 
Nikde není explicitně psáno, ba ani naznačeno, že by 
vskutku šlo o parodii, Nezval nikde nepřehání, nikde 
neponižuje, ve svém úvodu zve k četbě všechny, kteří 
milují prastará tajemství a trochu úzkosti. Avšak 
interpretaci se meze nekladou – můžeme říct, že autor 
si legraci nedělal, ale stejně tak se nabízí vysvětlení, že 
právě toto seriózní a vážné vyznání i všechna vážnost 
a věrohodnost, s jakou nám je příběh podáván, je 
rafinovaným výsměchem celému žánru černého 
románu. 
 

 
 

 

Motivy dotyčného žánru jsou přítomny od první 
stránky – mladá dívka-sirotek, žije s pobožnou 
babičkou ve starém domě s tajemným sklepením a 
řadou tajemství, o kterých se nahlas nemluví. Hlavní 
postavou je tedy dívka stojící na prahu ženství (což je 
důležitý literární archetyp, právě přechod z dětství do 
dospělosti se jeví jako období největšího ohrožení ze 
strany temných sil i skrytých zákoutí vlastní duše) a 
současně dítě zakázané lásky, žijící pod 
nadvládou přísné, silně věřící a notně tajemné babičky. 
 

  
Dívka nesoucí jméno Valerie se jedné noci v zahradě 
poblíž kurníku setkává s dvěma mužskými postavami, 
mladým Orlíkem a podivným konstáblem, 
oslovovaným Orlíkem jako Tchoř. Mezi tyto stěžejní 
postavy jsou rozdány role, odkazující ke klasickému 
rozložení funkcí v pohádce – panna v nebezpečí, její 
pomocník/zachránce, „padouch“/netvor s upířími a 
zvířecími rysy, nositel tajemství. Další postavy, které se 
zde objevují, mají spíše epizodní povahu, ale přesto se 
jedná o výrazné charaktery – to se týká především 
misionáře a hrdinčiny věrné přítelkyně Hedviky. Nic tu 
však není tak jednoduché, jak se zprvu tváří, jako 
v pravém „černém románu“ všechny figury opakovaně 
mění svou povahu, milující babička hříšně svádí 
misionáře a je rozhodnuta pro věčné mládí obětovat 
svoji vnučku, misionář – boží muž – se chce násilím 
zmocnit dívky a poté ji zase pro své očištění upálit jako 
čarodějnici, Orlík, netvorův sluha, chrání Valerii 
před nebezpečím, konstábl se objevuje coby biskup, 
herec a tajný milenec, dokonce i nevinná panna 
poskvrní své rty krví... Ani prostředí se nevymyká 
klasické struktuře černého románu – postavy se 
pohybují v charakteristickém prostoru malého města, 
v němž jsou vysoké staré domy obklopeny ještě 
staršími zahradami a postaveny na podzemních 
sklepeních, tvořících rozsáhlý labyrint. Podobně jako 
postavy jsou i místa poněkud nestálá – co jsme 
považovali za bezpečný úkryt, je ve skutečnosti „jáma 
lvová“, a zase naopak. Samozřejmě nechybí ani 
magické a symbolické předměty, propůjčující svým 
majitelům netušené schopnosti. 
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(Ne)zdařilý pokus o adaptaci 
 

Použité anachronické vyprávěcí postupy, zahrnující 
pochopitelně i šťastný konec, doplňují zajímavě 
přítomné motivy a nám se tak otevírají různé možnosti 
interpretace. Odmyslíme-li si pár detailů a důraz 
položíme na rovinu postav, potom Tchoř v rámci role 
jemu svěřené představuje chlípnost, neřestnost a 
pudovou stránku života. A když k tomu připočítáme 
proměnu milující, pobožné až bigotní stařenky ve 
vilnou mladici-upírku, usilující o život své vnučky, dále 
samotnou hlavní hrdinku, tj. mladou dívku vstupující 
na práh dospělosti během titulního „týdne divů“, a 
konečně jejího zachránce v mysliveckém úboru 
(mimochodem, myslivecký hoch Orlík se objevil v 
literatuře již dříve, a to v díle opravdu kanonickém, 
totiž  v Babičce od Boženy Němcové), musí  nám nutně 

přijít na mysl jiný příběh, který všichni známe již od 
dětství – ano, Valerie a týden divů se  v mnohém podobá 
Červené Karkulce, pohádce založené na starém mýtu o 
dospívání. Není to ovšem zase takové překvapení –
příběhy prodchnuté tajemstvím, strachem a úzkostí, 
přitom však končící vždy šťastně, byly velmi 
oblíbenými žánry romantismu, ba dalo by se tvrdit, že 
černý román okořeněný hororovými prvky byl vlastně 
jakousi pohádkou pro dospělé. Kdo jim věřit chce, ten 
může, a kdo nechce, ten již zřejmě dospěl. 
 

Kateřina Heřmanská 
 

Autorka je studentkou bohemistiky
a pracovnicí Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Samotná problematika filmových adaptací literárních 
děl je téma značně široké – ačkoliv je nanejvýš obtížné, 
ne-li nemožné, odhadnout, jaký je poměr mezi snímky 
natočenými podle původního scénáře a mezi 
zmíněnými adaptacemi, jisté je, že materiálu v obou 
případech neustále přibývá a filmové umění je již od 
svých nejranějších etap s literaturou nerozlučně spjato 
(ostatně i scénář bychom mohli označit za jistý literární 
žánr, který se nejednou dočká též knižního vydání).  
 
UTRPENÍ KNÍŽETE STERNENHOCHA 
 
Svérázný český spisovatel a filozof Ladislav Klíma 
(1878-1928) po sobě nezanechal mnoho celistvých 
textů a máloco z jeho tvorby také vyšlo již za autorova 
života – „groteskní romaneto“ (charakterizoval jej tak i 
Klíma) Utrpení knížete Sternenhocha je v obou ohledech 
výjimkou. Datem svého vzniku i povahou náleží již k 
prvnímu Klímovu beletristickému období (1906–
1909), později jím však bylo ještě přepracováno a 
vydání se nakonec dočkalo teprve v roce 1928. Filozof 
a spisovatel byli v osobě Ladislava Klímy nerozlučně 
spjati, beletrie mu ovšem byla spíše hrou, 
experimentem, ilustrací hlubších úvah, což dokládají 
slova Josefa Zumra v článku nazvaném Klímovo básnické 
dílo (in Orientace, 1967): „Jeho prózy vznikaly 
z vnitřního přetlaku, z puzení horečně pracující 
fantazie, ale také z rozkoše hry, z fabulační slasti, 
z touhy objevovat nejkrajnější polohy vědomí i 
podvědomí – a to všechno vztažené  k myšlenkám, jež 

byly právě v centru jeho pozornosti a jejichž nosnost 
jako by si na svých příbězích ověřoval.“ Přesto jeho 
beletristické dílo podle Zumra rozšiřovalo záběr 
soudobé české literatury – a to nejen po stránce 
formální, nýbrž i obsahové: „Klímova nevyčerpatelná 
fantazie podřídila estetické funkci i nejtemnější stránky 
lidské psýchy, fyzický i metafyzický hns a hrůzu, 
sadismus, bestialitu, satanismus, perverzi, paranoidní 
šílenství, podvědomou iracionalitu se všemi slepými 
instinkty (…).“ Román Utrpení knížete Sternenhocha
svým obsahem za tímto výčtem „klímovských motivů“ 
nijak nezaostává, posunuje je ovšem více do roviny 
bizarnostmi přeplněné grotesky, těžící v mnohém 
například z gotického románu či dekadentní literatury 
a dotyčnou látku i styl poté originálním způsobem 
parodující. 
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V ŽÁRU KRÁLOVSKÉ LÁSKY 
 
Režisér Jan Němec (*1936) je na poli českého filmu 
podobně osobitým tvůrcem, jakým je v dějinách naší 
literatury Ladislav Klíma. Stejně jako další představitelé 
tzv. československé nové vlny dokázal v šedesátých 
letech natočit několik cenami ověnčených snímků (mj. 
Démanty noci, O slavnosti a hostech, Mučedníci lásky), po 
roce 1968 se ocitl na černé listině normalizačního 
režimu a nakonec odešel do exilu. Snímek V žáru 
královské lásky (1990) se stal jeho první filmem, který 
natočil po návratu do Čech, ale uznání tuzemských 
kritiků ani diváků se tentokrát nedočkal, o čemž hovoří 
Luboš Ptáček v programu k 35. ročníku Letní filmové 
školy (2009): „Po Němcově návratu z emigrace 
doprovázelo natáčení filmu dychtivé očekávání široké 
veřejnosti, přitom režisér nikdy nepatřil mezi tvůrce 
‚lidového‘ vkusu a jeho předchozí filmy spíše oceňoval 
úzký okruh filmových znalců. Film byl přijat s rozpaky 
jako ‚kontroverzní‘ a i z kladných recenzí byla spíše 
cítit úcta k osobnosti režiséra. Zaskočenými diváky byl 
film zatracován.“ Jan Němec, který dodnes neúnavně 
pokračuje v experimentování s filmovým médiem (v 
roce 2010 například natočil „první český celovečerní 
hraný 3D film“ Heart Beat), později sám pojmenoval 
domnělé hlavní nedostatky svého prvního 
porevolučního snímku: „Třeba když jsem dělal V žáru 
královské lásky, tak jsem chtěl být co nejméně osobní. 
Protože ty svý osobní věci jsem publikoval, tak jsem 
chtěl udělat takovou bych řekl ‚klasickou‘ adaptaci 
dobrého, důležitého literárního díla. Tam jsem 
postupoval trochu takovým tím hollywoodským 
způsobem jako že je scénář a namalujou se věci a 
hlavně hvězdy. Víc hvězd už vlastně nebylo možný 
použít: nejznámější nejúspěšnější herečka Chýlková, za 
starších dob největší tatrman, můj kamarád, herec –
tedy kvázi – Pavel Landovský a hrdina dívčích snů 
Bartoška a největší mim Polívka a nejzajímavější mladý 
rocker Čok a hudba Jan Hammer – hrdina Miami Vice. 
A Ještěd a věž žižkovská... čili jako už nemůžete víc 
vytáhnout ten med, ty třešničky, už prostě víc lepších 
lidí nebylo a proto ten film je tak příšernej guláš, jako 
když pejsek s kočičkou dělali dort... chyběla tam prostě 
ta chcíplá myš. Tak se to dělat prostě nedá. Ale já jsem 
to vážně myslel, jako že sloučím prostě všecky ty lidi, 
poněvadž vždycky já jsem měl takový, teď už mě 
pomalinku opouští, takový to patriotický myšlení, 
takže jsem chtěl vytáhnout z toho českýho národa 
použitelného co nejvíc.” 
 
KNIHA VS. FILM 
 
Předně je třeba poznamenat, že snímek V žáru 
královské lásky nikdy neměl být čistokrevnou adaptací 
Klímovy  knihy – jistý distanc mezi obě  umělecká díla 

klade již úvodní charakterizace filmu titulkem „Volně 
na motivy románu Ladislava Klímy ‚Utrpení knížete 
Sternenhocha‘“. Opomíjet nelze ani důležitý fakt, že 
oproti knize je tento film (více než-li mnohé jiné 
snímky) dílem veskrze kolektivním, kde vedle 
scenáristy a režiséra Jana Němce hraje důležitou roli 
nejen kameraman (Jiří Macháně), ale též autor hudby 
(Jan Hammer) a autor výtvarného konceptu kostýmů, 
masek a dekorací (Michael Rittstein). Po přečtení knihy 
a zhlédnutí filmu skutečně dospějeme k závěru, že 
jsme absolvovali spíše dva odlišné příběhy s řadou 
společných motivů, než dvě verze téhož vyprávění. 
Zasazení děje do současného velkoměsta (Prahy), 
bezejmennost hlavního hrdiny, odkazy na reálie (v 
době natáčení snímku) nedávného totalitního režimu –
to jsou jen některé z řady motivů, které již na první 
pohled kladou výraznou bariéru mezi Němcův snímek 
a Klímův text. Film se navíc vyhýbá užívání tradičních 
prostředků adaptací, mezi něž patří například 
vypravěčský hlas (tzv. voice over). Velmi volně snímek 
nakládá i se samotným dějem – zatímco některé scény 
jsou takřka doslovným převodem dotyčných knižních 
pasáží (např. knížecí námluvy u otce Helgy, knížetem 
sledovaná schůzka Helgy s uctívaným milencem), jiné 
zde naopak chybí (výraznou redukcí prošla zejména 
linie hrdinova šílenství) a nadto přibývají epizody, ba i 
postavy zcela nové (jednu z nejvýraznějších změn 
představuje přežití Helgou zplozeného potomka 
knížete). 
 

 
 

Zatímco volba obsazení a potažmo i herecké výkony 
do značné míry kopírují charakter (zejména chování a 
jednání, o něco méně již vzhled) knižních postav, jiné 
složky filmu (v čele s vizuálním pojetím a hudebním 
doprovodem) se zasluhují o to, že Němcův snímek je 
ve výsledku nadmíru svébytným a originálním dílem. 
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Po stopách Sedmikostelí 

 
 

EDNÍM ZE SOUČASNÝCH ČESKÝCH AUTORŮ, KTERÝ VE SVÉ TVORBĚ NEZAPŘE INSPIRACI GOTICKÝM 
ROMÁNEM, JE PROZAIK A PŘEKLADATEL MILOŠ URBAN (*1967). NEJVÍCE STOP ZMÍNĚNÉHO ŽÁNRU 
SKRÝVÁ PATRNĚ JEHO VOLNÁ ROMÁNOVÁ TRILOGIE, TVOŘENÁ TITULY SEDMIKOSTELÍ, STÍN KATEDRÁLY 

A SANTINIHO JAZYK. MY JSME SE PROTO ROZHODLI ZNOVU VYUŽÍT SLUŽEB NAŠÍ FOTOGRAFKY JANY 
DRENGUBÁKOVÉ A POSKYTNOUT ČTENÁŘŮM PŮLNOČNÍHO EXPRESU PRŮVODCE SLOVEM I OBRAZEM PO 
TAJEMNÉM SEDMIKOSTELÍ, ÚDAJNĚ MYTICKÉM OKRSKU OHRANIČENÉM ŠESTICÍ REÁLNÝCH PRAŽSKÝCH 
KOSTELŮ, V JEHOŽ SRDCI SE KDYSI K NEBI VYPÍNAL CHRÁM BOŽÍHO TĚLA... 
 
 

 
 
 
 

J 

Angažmá uznávaného výtvarníka Michaela Rittsteina o 
sobě dává vědět již od úvodních titulků, prokládaných 
jeho bizarními motivy přeplněnými a barvami hýřícími 
malbami. Celému snímku – od kostýmů přes design 
interiérů až po volbu využitých architektonických 
objektů – je Rittsteinem vtisknuta specifická 
futuristická podoba. S množstvím přítomných 
industriálních motivů pak příhodně koresponduje 
moderní styl hudby Jana Hammera. S přihlédnutím 
k výše popsaným formálním vlastnostem snímku 
V žáru královské lásky lze konstatovat, že Němcův film 
snad více než samotná kniha naplňuje obecnou 
představu již zmíněného žánru groteskního romaneta, 
spojujícího v sobě mimo jiné atmosféru gotického 
románu a rekvizity z řad moderních technických 
výdobytků a přitom sebe sama znevažujícího sebeironií 
a teatrálností až ke grotesknosti. Tvůrci snímku 
nacházejí v rámci filmového média nápadité 
prostředky pro ztvárnění většiny jazykového materiálu 
Klímovy knihy, ovšem s výjimkou jeho 
(pseudo)filozofické složky, nejvíce závislé na slovním 
vyjádření a proto nejobtížněji vyjádřitelné ryze 
filmovými  prostředky –  ta zůstává  ve snímku značně 

okleštěna a výrazněji je zastoupena jen v dialogu Helgy 
s milencem. Navzdory dobovému nepříznivému přijetí 
Němcova snímku i sebekritickému komentáři 
samotného režiséra vykazuje film V žáru královské lásky
značnou a v tuzemské porevoluční kinematografii 
zřídka vídanou míru originality a tvůrčí invence, jak 
snad dokazuje i náš stručný výčet některých v něm 
využitých prostředků a postupů. Majíce na paměti, že 
filmová adaptace nemá a ani nemůže být věrným 
převodem knižní předlohy na stříbrné plátno, 
považujeme dotyčný snímek za adaptaci zdařilou, 
vystihující i obohacující vlastním a zajímavým 
způsobem podstatu Klímova groteskního romaneta 
Utrpení knížete Sternenhocha. Oběma dílům je totiž 
vlastní nejen typicky klímovské úsilí „vidět svět, bytí 
prizmatem svobodného, do stále nepřístupnějších 
výšek stoupajícího JÁ“ (Josef Viewegh), ale i odvaha 
experimentovat z hlediska formy i obsahu na poli 
příslušného umění – snad i proto ani jedno z nich 
neoslovilo v době svého vzniku širší publikum.    
 

–pn–

KOSTEL SVATÉHO APOLINÁŘE NA VĚTROVĚ 
 
“Šplhal jsem pohledem po opěrných sloupech, přeskakoval zrakem z okna na okno, od tabulek 
vylívaných olovem k lomeným obloukům a zpátky. Zdivo pod presbyteriem bylo nahlodáno 
časem, žlutavá omítka přecházela do zelené a při zemi ji pokrýval mech, místy se rozmokváním 
vydouvala a vytvářela křehké kapsy obývané hmyzem. Na opěrkách, kde je kámen holý, se 
třpytila vlhkost a klikatily se po nich jizvy. Ve spárách mezi hranoly se s lety usadil lišejník, 
hniloba a černé saze. Viděl jsem pavouky, jak zlákáni teplem vylézají ze škvír na slunce. Na 
špaletě vysokého okna seděl hnědý šváb. Zřejmě se právě probudil a něco ho nepříjemně 
zaskočilo. 
Kdysi tu byli jiní obyvatelé. Sloupy podpírající zdivo sloužily za nosníky stříšek, zbudovaných 
ze svázaných klacků, a zpod jejich stínu natahovali své strupaté paže nuzáci, žebrajíce almužnu 
na řemeslnících, úřednících a kšeftařích spěchajících na mši. I oni měli svůj cech a hájili své 
chatrné příbytky proti přivandrovalcům z venkova, kteří neměli nic. Po žebráckých přístěncích 
dnes nezůstala stopa, ale samaritánský duch místa přetrval. Kousek pod kostelem stávalo 
centrum pro drogově závislé – malomocné dvacátého století.” 
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KOSTEL SVATÉHO ŠTĚPÁNA 
 
 
“Opakoval nějaké jméno. Někoho volal. Ano, určitě jsem slyšel správně. Vrhl jsem se 
k nejbližší lavici a schoval se za ni. Jméno zaznělo znovu, o něco zřetelněji, ale ještě ne 
dost. Proplížil jsem se podél lavic až ke zpovědnici a odtud jsem se rozhlédl. Hlas 
zesílil, měl plačtivý dutý tón, jako by vycházel z hloubi země. A nyní jsem něco i 
zahlédl: za pilířem u sakristie, kousek od místa, kudy jsem před chvílí přišel, kdosi 
stál a bránil mi svou přítomností v odchodu. Ženská silueta, světlý obrys vystupující ze 
stínů severní lodi. Znovu opakoval volané jméno. Byl to hlas plný neštěstí, zastřený 
steskem, obrácený nikoli ven, ale dovnitř, určený uším, které neslyší. Postrádal naději –
to na něm bylo nejstrašnější.” 

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE NA SLUPI 
 
“Bylo tam světlo a teplo. První, co upoutalo můj zrak, byl sloup. 
Nezdobený, téměř desetimetrový okrouhlý pilíř s masivním soklem, nahoře s 
větvovím klenbových žeber, vzpínajících se ještě dobrých pět metrů vzhůru, 
kde se strmě lámaly do obrácených kýlů chrámového dvoulodí. Není divu, 
že kostel tak učaroval Bohuslavu Balbínovi, jenž ho považoval za esenci 
českého stavitelství. A jak případný symbol je ten sloup, pomyslel jsem si, 
který samojediný podpírá všechno i sebe sama, a zajisté chrání ty, kdo sem 
přicházejí. Je obílený vápnem, i klenby jsou bílé, i stěny mezi okny; čistota a 
neposkvrněnost, jež dávají zapomenout na dávná zneuctění. Na konci 
čtrnáctého století byl kostel pestrý jako všecky gotické stavby, v klenbách 
převládala modrá a zlatá, v oknech žlutá, zelená a červená. Nechyběly ani 
orientální prvky, nápady odkoukané křižáky v Damašku, Jeruzalémě a 
Antiochii, které tu nalezly nový výraz v přečetných variacích. Na žebrech 
obkročmé klenby se střídaly proužky stříbra a rumělky, ve smaragdových 
výžlabcích triumfálního oblouku, oddělujícího dvoulodí od chóru, se třpytily 
zlaté lístky. Fantaskní květinové motivy, symboly věčného života, se 
proplétaly všude, kam pohlédlo mnohočetné oko věřících v Otce, Syna i 
Ducha svatého. Hostina očí. Kdysi dávno.” 

KOSTEL SVATÉ KATEŘINY 
 
“Užasle jsem hleděl vzhůru na bílou kampanilu, do poloviny čtyřbokou, od poloviny 
osmihrannou, s dlouhou tmavou špicí, tolik podobnou věžím karolinských chrámů 
Zvěstování Panny Marie na Slupi a svatého Apolináře. S těmito kostely má 
Kateřina společný i osud ústavních útulků – alespoň v určitém období. Když zpupný 
světlonoš Josef II. zrušil v druhé polovině osmnáctého století klášter svaté Kateřiny, 
založený zbožným Karlem IV., usídlil se v objektu vojenský výchovný ústav. Mladí 
muži zdemolovali zařízení tak, že se budova nakonec hodila nanejvýš pro potřeby 
blázince. Stejně jako kostelík slupský, i Kateřina byla zařízena pro potřeby péče o 
slabomyslné a jeden den ročně se otevřela pro veřejnost. Tedy stejní pacienti jako v 
servitském klášteře na Slupi a poblíž Svatého Apolináře. Zdá se mi, že je v tom 
logika: kde končí zbožnost, začíná šílenství. 
Bestia triumphans. Žádný blázinec neublížil gotickým sakrálním stavbám tak jako 
husitské vojsko. Vyšehradské chrámy rozneslo na svých ďábelských kopytech do 
posledního kamene, z novoměstské Svaté Kateřiny zůstala jen věž. O 
předimenzovaném orientálním altánu, který k ní v osmnáctém století přilípl 
Dietzenhofer jako zvonici, raději pomlčím, stejně jako o nepovedeném kostelu, úplně
schovaném kdesi za arkádovým portikem. Chrám, který není vidět! V tom se 
baroko vyznalo, v Praze vztyčilo několik takových neviditelných chudáčků.” 
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KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A KARLA 
VELIKÉHO 
 
“V kostele Panny Marie a Karla Velikého jsem v posledních letech nebyl, 
a nyní jsem si připadal, jako bych se vrátil daleko do minulosti, kdy byl 
úplně nový. Kde bývala tma, je dnes světlo, kde se odlupovala omítka a 
stoupala plíseň, jsou dnes pevné stěny zářící královským karmínem a 
zlatem. Zlatý vzor na červeném podkladu Gmünd ponechal, protože 
odpovídá gotickému zdobení svatyní, ale hvězdné nebe vetkané mezi 
klenbová žebra zdobilo kostel poprvé. Obrovitá osmicípá hvězdice stropu je 
z šestnáctého století, kdy noční oblohy už nebyly v módě. Od staré, původně 
navržené a nikdy nerealizované klenby se tato příliš neliší, snad jen svou
geometrickou složitostí a hlavně udivující mělkostí, vzbuzující dojem, že celá 
střecha se lehoučce vznáší na tenkých nosnících a opěrách.”  

KOSTEL PANNY MARIE, SV. JERONÝMA A SLOVANSKÝCH 
PATRONŮ (SV. CYRILA, SV. METODĚJE, SV. VOJTĚCHA A SV. 
PROKOPA) 
 
“Emauzský kostel zasvěcený Panně Marii, svatému Jeronýmovi, Vojtěchovi, Prokopovi a 
Cyrilovi s Metodějem, původně gotický trojlodní a trojchórový chrám vysvěcený roku 1372 za 
účasti císaře Karla, dávno ztratil svou strohou krásu vertikály křižující se s horizontálami a 
utrpěl ve své dlouhé historii řadu bolestivých přestaveb. Nejhorší ránu mu zasadila barokní 
úprava v sedmnáctém století, při níž kostel sice dostal dvě mohutné věže, které v původních 
plánech chyběly, avšak počátek následujícího věku na ně narazil bachraté kedlubny, zcela 
zničiv mužský ráz stavby, jenž se tak hodil k modlitebně řádu chorvatských benediktinů, a 
dodal jí jiný vzhled – vizáž rozložité trhovkyně věštící mnichům zkázu. Na konci minulého 
století navrátili beurnští bratří kostelu gotickou tvář, ale byla to gotika Čechám cizí, 
hornoněmecká, a chrámy, nyní se špičatými, ale přezdobenými věžemi a přehnaně vysokým 
trojúhelníkovým štítem, její vinou nabyl podoby opevněné městské brány nebo lepší tržnice. V 
únoru 1945 ho vybombardovalo spojenecké letectvo – ale chtějme od Američanů, aby 
rozeznali středověký chrám od továrny na zbraně – a jeho dnešní, poněkud provizorní vzhled 
se sklobetonovým štítem a dvěma zkříženými, na vrcholcích pozlacenými jehlami je dílem 
poslední přestavby, uskutečněné v šedesátých letech dvacátého století.” 

 
KAPLE BOŽÍHO TĚLA 
 
“Gotický chrám Božího těla, nejdříve dřevěný a posléze přestavěný v kameni, měl půdorys 
buď osmicípé hvězdice, anebo složitého mnohohranu se základní křížovou dispozicí, 
symetrický podle osy vchod – kněžiště. Hluboké základy měly tvar ozubeného kola – proto 
dnes neumíme určit přesnou podobu stavby. Není jasné ani to, kolik paprsků sloužilo za 
postranní kaple, zda pět či šest, popřípadě všech sedm vyjma výklenku, v němž byl vchod – 
kněžiště. Hluboké základy měly tvar ozubeného kola – proto dnes neumíme určit přesnou 
podobu stavby. Není jasné ani to, kolik paprsků sloužilo za postranní kaple, zda pět či šest, 
popřípadě všech sedm vyjma výklenku, v němž byl vchod. Krása novoměstského Božího těla 
neměla na světě obdoby a myslím, že nemá dodneška. Díky němu byl Dobytčí trh po staletí 
středem světa. Toužíte-li si alespoň vzdáleně představit jeho úžasnou podobu, ladnost a 
vybroušenou krásu, spojte si v mysli karlovský chrám s letohrádkem Hvězda a přidejte k 
tomu monumentalitu Královské kaple v Cáchách.” 

–pn– 
                                                                                                                       &
                                                                                Jana Drengubáková

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

 

VYOBRAZENÍ KAPLE BOŽÍHO TĚLA 
NA VEDUTĚ PRAHY FILIPA VAN 

DER BOSSCHE, TZV. SADELERŮV 
PROSPEKT Z ROKU 1606 (VÝŘEZ) 
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Comte de Lautréamont  
 
 

rancouzský spisovatel narozený v Uruguayi, autor jediné dochované básnické skladby, několika 
dopisů a souboru esejů, za svého života přehlížený a po zásluze oceněný teprve počátkem 20. století 

francouzskými surrealisty v čele s André Bretonem... 
 
 

 
 
 

F 
Comte de Lautréamont, vlastním jménem Isidore 
Lucien Ducasse, se narodil 4. dubna 1846 
v Montevideu v Uruguayi. Jeho otec byl zaměstnanec 
francouzského konzulátu a matka Célestine Jacquette 
Davezacová byla pravděpodobně zaměstnána jako 
služebná u rodiny Ducassů v Tarbes v jižní Francii. 
Isidore prožil v Montevideu jen útlé dětství. 
Gymnázium začal studovat v Tarbes a poté v Pau ve 
Francii. Není však jisté, zda jej vůbec dokončil. Od 
roku 1867 bydlel v Paříži a věnoval se literatuře. Své 
texty psal převážně v noci a zároveň se věnoval hře na 
klavír. Následující rok anonymně vydal první ze šesti 
Zpěvů Maldorových a také je přihlásil na básnickou soutěž 
v Bordeaux. Tento text však zůstal nepovšimnut. 
V roce 1869 vydal v Bruselu pod pseudonymem hrabě 
(comte) Lautréamont a vlastním nákladem Zpěvy 
Maldorovy (Les Chants de Maldoror). Nikdy však nebyly 
dány do prodeje, protože se vydavatel Lacroix zalekl 
jejich obsahu. O tomto díle napsal jeho současník, 
literární kritik a básník Marcelin Pleynet: „Je to 
nejradikálnější dílo celé západní Evropy.“ Z jeho 
dalšího díla se dochovalo šest dopisů a soubor esejů 
pod názvem Básně. Existuje několik vysvětlení 
pseudonymu Isidora Ducasseho. Někteří literární 
teoretici se domnívají, že z titulu comte  vzniklo 
postupem času křestní jméno (Comte), jiní vidí ve 
jméně odkaz na hrdinu románu Lautréamont (historický 
román z doby Ludvíka XIV., vydaný roku 1837)  
francouzského prozaika, novináře a představitele 
romantismu Eugéna Sueho a další variantou je L´autre 
est Ammon, což znamená „ten druhý je Amon“ 
(egyptský bůh slunce). Isidore Ducasse zemřel 24. 
listopadu v roce 1870 v Paříži. 
 

 

“V několika řádkách vyložím, jak byl 
Maldoror dobrý ve svých raných letech, 
kdy žil šťastně; již se stalo. Později 
zjistil, že se narodil zlý: neobyčejný 
osud! Dlouhá léta tajil svou povahu, 
jak jen dovedl, ale nakonec mu to 
nepřirozené přemáhání způsobilo 
každodenní návaly do hlavy, takže již 
nemohl takový život snést a pustil se 
odhodlaně na dráhu zla… sladká 
odevzdanost! Kdo by si to byl pomyslel!
Když líbal dítě s růžovým líčkem, 
chtělo se mu břitvou mu odříznout 
tváře a byl by to často vykonal, nebýt 
Spravedlnosti s jejím dlouhým 
průvodem trestů, která mu v tom 
vždycky zabránila.”  
 

ZPĚVY MALDOROROVY, ÚRYVEK           
Z I. ZPĚVU (PŘEKLAD P. VOSKOVEC)

Druhé vydání Zpěvů Maldororových vyšlo v roce 1890, 
dílo však tehdy ocenili jen někteří jedinci. 
Zaslouženého uznání se Zpěvy Maldorovy dočkaly až po 
svém třetím vydání v roce 1918, kdy se k nim přihlásili 
příslušníci umělecké avantgardy. Dalšími obdivovateli 
Lautréamontova díla byli francouzští surrealisté, kteří 
v něm viděli jednoho ze svých významných 
předchůdců. Francouzský básník a zakladatel 
surrealismu André Breton o něm napsal: 
„Lautréamont největším dílem nese zodpovědnost za 
dnešní situaci básnictví“. Zároveň ho zařadil do své 
Antalogie černého humoru, kterou publikoval poprvé v 
předvečer druhé světové války roku 1939. 
 
“Ve Zpěvech se jasně projevuje zjevné literární vzdělání 
a sečtělost jejich autora v oblasti filozofie, přírodních 
věd i beletrie. Schopnost propojit filozofickou úvahu 
či zoologickou poznámku s literárním klišé 
dobrodružných románů Hugových, Balzacových, 
Sueových i šestákových však propůjčuje Zpěvům dikci 
velmi pozoruhodnou: dikci vědecko-filozofických 
traktátů i romantických příběhů zároveň.” (z doslovu 
Bruno Solaříka ke knize Zpěvy Maldororovy – Poesie –
Dopisy, 2013) 

Lenka Dostálová
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Jsem pracující literát 
 
 
ROZHOVOR EVY EVELÍNY BROZMANOVÉ S VÍTEM KREMLIČKOU (*1962)  
 

Různé internetové zdroje o Tobě hlásají toto: Vít Kremlička je 
český básník, spisovatel, literární publicista a hudebník. Kým 
jsi právě teď? 
Já jsem pracující literát.  
 
Kde pracuješ? 
Dělám undergroundovou klasiku – noční hlídání. O 
tom je těžké mluvit. Jsou umělci, kteří se rozhodli, že 
se budou živit pouze malováním, pouze psaním, pouze 
socháním. Ale do toho přichází ještě vyučování, 
stipendia. Dává to určitý podíl existenčního zajištění. 
Něco člověk dělat musí a ještě k tomu dělá tu svou 
profesi. Ale to je jen zaměstnání, jen obživa. Ale 
povoláním jsem spisovatel. Básník se psaním básní 
neuživí. Teda mohl by, ale v případě, že by mu každý 
rok vydali sbírku a měl by nasmlouvaná všelijaká 
stipendia. Ale to zas není život. Protože to musíš být 
pořád v trapu a nemáš volnost.  
 
Mezi přáteli jsi znám spíše jako samotář. Najednou máš 
přítelkyni, psa, zařizujete si byt. Co Tě vedlo k takové změně? 
Ale to se nestalo nic tak hrozného. Já ani nebyl 
samotář, ale spíš ona je taková představa, že když se 
věnuješ uměleckému oboru, že je člověk zaopatřený, 
ale ono to moc nejde.  
 
A teď to jde skloubit? 
Když je partner tolerantní, tak jo. 
 
Vím o Tobě, že jsi žil de facto pod širákem. 
Včera jsme byli v týpku. Já jsem tam bydlel od dubna 
do půli prosince, až do mrazů. Přes léto jsem byl pod 
plachtou, udělal jsem si takový přístřešek na louce u 
rybníka. Měl jsem tam všechno, pofukoval čerstvý 
větřík. Psal jsem tam, překládal, to byla idyla.  
 
Kdy jsi začal mít potřebu psát? Co tě ovlivňovalo? 
V sedmnácti, osmnácti letech, v totalitě. Nechtěl jsem 
se zaplést s oficiálníma strukturama, protože to by se 
musel člověk zkurvit. To by musel psát v mezích 
tehdejší vládnoucí strany. To je prd umění, být 
oficiální autor. 
 
Která z Tvých básní je Ti nejbližší? 
Některé si rád vybavuju jako svou melodii duše, ale 
nemám žádnou oblíbenou. Nemám takovou, kterou 
bych preferoval.  

Byl Ti někdo vzorem? 
Živoucím tehdy tady? 
 
Klidně i neživoucím. 
Životním vzorem byl Martin Jirous, Jiří Kolář a taky 
jsem hledal svůj způsob vyjádření. Pak František 
Halas, Ivan Wernisch, pak Plastici a Egon Bondy. 
Poslouchali jsme nahrávky, ale já neměl magneťák. 
Kamarád mi tak ve druháku nebo ve třeťáku půjčil 
starý kazeťák a kazetu s nahrávkami Sváti Karáska, 
naučil jsem se jeho písničky. Na základce, asi v deváté 
třídě, jsme měli kapelu. Ta se jmenovala Posmrtný 
vzpomínky. Měli jsme asi jenom dva nebo tři koncerty 
v pionýrské klubovně. Ale já jsem nebyl v pionýru. 
Vyrazili mě, protože jsem měl drzý kecy a byl jsem 
z antikomunistické rodiny. Byl jsem tam jako černá 
ovce. Ty koncerty se zvrhly v šílený mejdan, kterým se 
ta pionýrská organizace rozložila. Ve čtvrté třídě mi 
strejda ze Států poslal džíny mustangy. Byl jsem první, 
kdo je měl. Když bylo rozřazování na jazyky, tak mě 
učitelka Javůrková nechtěla přijmout do angličtiny, 
protože věděla, jaký jsem živel. Další průser byl, když 
jsem si při hodině češtiny četl Bibli pod lavicí. Učitelka 
Šolcová mi ji sebrala, předvolala rodiče do školy a 
Knihu knih mi vrátila teprve před letními prázdninami. 
Byla to krutá křivda od té krávy, připadal jsem si jako 
staříček ze zpívající lípy. 
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Mládí jsi tedy prožil v Praze. 
Povětšinou v Praze. Na gymplu jsem to na jeden rok 
přerušil a šel jsem dělat figuranta a zeměměřiče 
v geodézii. Pak jsem šel na vysokou školu, tu jsem taky 
přerušil a pracoval jsem u archeologů.  
 
Jaké máš vzpomínky a dojmy ze studia bohemistiky na Karlově 
univerzitě v 90. letech?  
To bylo skvělé. Já jsem se do budovy filosofické 
fakulty prvně dostal při sametové revoluci asi koncem 
listopadu, když začalo sněžit. Roznášeli jsme letáky 
z Informačního střediska. Pak jsem udělal na jaře 
přijímačky a ani ne za rok jsem seděl v té stejné 
učebně, kde jsme páchali revoluci. Na filosofii jsem byl 
prvně šťastný, protože tam přišli výborní učitelé, kteří 
předtím trávili totáč většinou v různých kotelnách a 
hlídačských kukaních. A najednou tam přednášeli 
docent Brabec, profesor Stich, profesor Červenka. 
Bylo to skvělé, úplná intelektuální smršť. Bylo to 
nádherné. 
 
Jak ses dostal k undergroundovému společenství? 
V 17 letech, když jsme se začali sdružovat z rodin, 
které byly postihnuté režimem. Byli to například bratři 
Topolové, Ján Mlynárik, Víťa Krůta, Martin Socha, 
Viktor Karlík, David Sís. To byl sborník Desítka, ze 
kterého potom vznikla Revolver Revue. Neměli jsme 
ambice vystupovat za cenu nějakých ústupků a 
podlézání a podkuřování oficiálním autoritám. Tak 
jsme si to dělali sami po svém.  
 
Jak vzpomínáš na začátky Revolver Revue? 
Tohle mě zastihlo v těch nejlepších letech, v nejlepší 
konstituci. Měl jsem výborné kamarády, ať už to byli 
bratři Topolové nebo Ivan Lamper. My jsme tyto 
časopisy zároveň i spolufinancovali. Člověk tam 
přispíval a zároveň tam vždycky pustil nějakou tu 
stovku na papír nebo tisk atd. To bylo tedy dílčí 
spolufinancování a zároveň jeden díl toho vpichu. 
 
Kdy ses poprvé setkal se svým vzorem Ivanem Martinem 
Jirousem?  
S Martinem jsem se potkal na nějakém večírku v Ječné 
a to mohlo být tak asi 1983 nebo 1984, když byl krátce 
propuštěný a krátce na to byl zase odsouzený a zavřeli 
ho. Pak, když už byla revolverka, asi 2. nebo 3. číslo 
jsme udělali happening Čekání na Magora. Ten 
spočíval v tom, že nás šlo 30 až 50 s celou parádou na 
Smíchovské nádraží a na peróně jsme se rozestavěli a 
fotili se. Ty fotky pak měly vyjadřovat to, že na něj 
čekáme, až bude venku, že v tom není sám. 
 
Večírky a akce u Němcových v Ječné ulici jsou pojmem. Jak na 
to vzpomínáš? 
V 19ti letech mě vyšetřovala StB a chtěli mě získat ke 
spolupráci   a  proto  jsem  tam   přestal  chodit.  Daně

Němcové jsem řekl, že mě chce StB získat ke 
spolupráci a že mě možná sledují a tak aby mě na 
něčem nechytli, že tam chodit nebudu. Takže já jsem si 
to žil jako svůj boj, řekl bych tak tři, čtyři roky. Pak 
jsme se scházeli, ale já nevěděl, jestli nejsem sledovaný. 
 
Myslím si, že Stb měla v merku většinu lidí, kteří se scházeli 
v Ječné… 
Já jsem říkal, že nikoho neznám, nic nevím. Nechtěl 
jsem ohrožovat ostatní. Takže to nebyl zas tak super 
společenský život.  
 
Co je Tvým momentálním cílem, čeho bys chtěl v nejbližší době 
dosáhnout? 
Chtěl bych svým dílem přispět trochu k Magorovu 
statku. Ne toliko jako památníku, ale spíš, aby to bylo 
místo průchozí, kde by se mohla občas konat nějaká 
kulturní akce, zároveň by to mohlo existovat i 
elektronicky. Nebylo by to jen pečování o odkaz, ale 
žilo by to prostě dál. Naposledy jsem tam byl na 
podzim, když byla svatomartinská pouť. Vzniká tam 
přívětivý prostor pro kulturní aktivity, pro poutníky 
nebo badatele.  
 
Dne 11. května společně s Petrem Bohuňovským pořádáš 
autorské čtení u Magorovy studánky, která se nachází v lese na 
kopci Brabenčák na Smíchově. Můžeš k tomu říct něco 
bližšího? 
Tuto akci jsme se rozhodli s Petrem a s Karlou 
Vrátnou alias Křišťankou udělat jako pokračování 
kulturních akcí, které se dělaly za totáče v androši. Byly 
to výstavy pod širým nebem, recitační vystoupení a 
večery, bytové divadlo. Tyto akce jsou v androši hodně 
dokumentované. Ty recitační večery jsme dělali už 
jako gymnazisti. Sešli jsme se u někoho v bytě, měli 
jsme tam gramofon nebo nějaké nahrávky, na zdech 
byly rozestavěny obrazy a každý tam přinesl svou 
tvorbu. Bylo to jako ve Viole, ale tam by nás nepustili, 
protože tam byl prokádrovaný program. Studánka by 
měla být pokračováním těch večerů. Zároveň by to 
mělo být dedikovaný Magorovi, protože on je vzorem 
a svým dílem ovlivnil hodně lidí. Naznačil cestu a 
prostor určité svobody osobní i tvůrčí. V tomhle je 
skutečně osobnost jako milník. 
 
VÍT KREMLIČKA SE NARODIL 22. ŘÍJNA 1962 V PRAZE. JE 
BÁSNÍKEM, SPISOVATELEM A LITERÁRNÍM PUBLICISTOU. 
PŮSOBIL TAKÉ JAKO HUDEBNÍK V NĚKOLIKA USKUPENÍCH 
(POSMRTNÉ VZPOMÍNKY, NÁRODNÍ TŘÍDA, HIS BOYS). V ROCE 
1985 SPOLUZAKLÁDAL KULTURNÍ REVUE JEDNOU NOHOU, 
KTEROU O ROK POZDĚJI PŘEJMENOVALI NA REVOLVER REVUE. 
STÁL TAKÉ U ZRODU INFORMAČNÍHO SERVISU, POZDĚJI 
TÝDENÍKU RESPEKT. V ROCE 1991 SE STAL LAUREÁTEM CENY 
JIŘÍHO ORTENA. V 90. LETECH BYL TAKÉ DRAMATURGEM 
DIVADLA KOMEDIE V PRAZE. SVOU TVORBU PUBLIKOVAL 
V MNOHA TUZEMSKÝCH PERIODIKÁCH. JE SIGNATÁŘEM 
MANIFESTU ČESKÝCH DĚTÍ. MOMENTÁLNĚ ŽIJE NA SMÍCHOVĚ. 
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HaDivadlo v šialenom pochode 
 
Wolfram Lotz: Velemarš / režie Filip Nuckolls 
HaDivadlo, premiéra 1. 3. 2013 

Wolfram Lotz (*1981) je mladá a veľmi talentovaná 
režisérska a spisovateľská hviezda, no už nie len na 
nemeckej scéne. Jeho hra prichádza po prvý raz do 
Českej republiky a premiéru mala 1. 3. v HaDivadle v 
Brne. Lotz ako 31ročný zbiera množstvo úspechov, 
jeho tvorba bola ocenená niekoľkými štipendiami, 
Kleistovou cenou, či uvedená na prestížnej prehliadke 
nemeckého divadla Theatertreffen Berlin 2011. Ako sa 
sám vyjadril pre Wiener Zeitung, jeho hry sú unikátne aj 
vďaka novému konceptu „nemožného divadla“, ktorý 
„svojou nezriadenosťou a nemožnosťou nabáda
všetkých zúčastnených tvorcov k čo najväčšej diskusii 
a rozporom“. 
 
Čo asi bolo cieľom Wolframa Lotza, keď písal hru 
Velemarš? Takéto diskrétne informácie sa 
pravdepodobne nikdy nedozvieme, no po zhliadnutí 
predstavenia môžeme povedať nasledovné. 
Jednoznačne zabaviť! Áno, takmer celú prvú pol 
hodinu hry sa z obecenstva ozýval niekedy až príliš 
nespútaný smiech. Skutočne bláznivo v štýle 
socialistických relácií sa začína veľký pochod naprieč 
históriou. Oslňujúce výkony výborných mladých 
komikov sa prelínajú v celej prvej časti hry. Ako je 
avizované na webových stránkach divadla, v úlohe 
„hercov“ sa úplne „politicky nekorektne“ objavia aj 
súčasné tváre vrcholovej politiky. Divák až cíti, s akým
zápalom môžu konečne hrať svoje role aj na javisku 
divadla. Od začiatku do konca je v podstate hlavnou 
protagonistkou mladá herečka Erika Stárková, ktorá je 
zároveň sprievodcom a moderátorom celého večera, 
pričom sa nestratí ani v roli herečky. Jej výkon nikto 
nemôže prehliadnuť aj vďaka výraznému hlasu a do 
uší bijúcemu speváckemu prejavu. 
 

 

 
 
Preklenutím tém politiky a chytľavých televarieté hitov 
sa prenášame do nového, a predsa toho istého 
prostredia, ktorým je divadlo. Lotz nastoľuje už menej 
humorne, ale stále s istou iróniou sociálne témy, ako 
chudoba či zvrátenosť ľudí a ich následky, no 
umiestňuje ich do skúšania novej hry. Tempo je 
pomalé, neisté, kam má smerovať, no myšlienky 
v podtexte sa kopia a burcujú. Niekedy už zaniká 
rozdiel medzi hrou Velemarš a hereckým nácvikom 
druhého dejstva, vtedy si azda aj divák kladie otázku, 
kde sú vôbec hranice divadla? Je to improvizácia, či 
napísaný text? A vtedy, akoby v pravý čas, samotný 
„režisér druhého dejstva“ vedie dlhý hamletovský 
monológ o pravde. „To se může přece říct, co je 
pravda!“ ozýva sa celým hľadiskom a táto otázka 
zostáva nevypovedaná. Jedno je ale isté, že všetci, 
nakoniec aj sám hovorca pravdy odchádza, a čo z toho 
celého bola pravda, sa nedozvedáme. Či to bolo 
„divadlo“ alebo narážka na skutočnosť, či sa vôbec 
ešte nachádzame v priestoroch divadla, či sedíme 
v hľadisku a nie na ulici, kde sa toto všetko, tieto 
príbehy odohrávajú, aj to je rovina, ktorú sa 
pravdepodobne snažil do diela zakomponovať spolu 
s autorom i hosťujúci režisér Filip Nuckolls. A že sa 
mu  podarilo  vo hre  zanechať  myšlienky  aktuálne  a 
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Kouzlo staromódní duchařiny 
 
Edith Whartonová: Triumf noci / výbor ze strašidelných povídek 
překlad S. Menšíková, Plus, Praha, 2013, 1. vydání, 304 stran 
 

rezonujúce, ktoré si k človeku nájdu cestu aj pri 
bežnom pohľade z okna, to zdôraznili aj 
nekomplikované postavy – ľudia, v ktorých môže 
divák nájsť seba samého. Nuckollsova najnovšia hra je 
zatiaľ len jeho druhým pôsobením v HaDivadle, a to 
najmä kvôli tomu, že jeho materský divadelný spolok 
je Činoherní studio v Ústí nad Labem. Po hre Psychóza 
ve 4.48 teda zotrváva v depresívnejšom žánri a ako sa 
aj ukáže v treťom dejstve, niečo tieto dve hry určite 
spája. 
 
V tretej pomyselnej časti sa v podstate úplne prelomí 
otázka akoby visiaca vo vzduchu. Či už je jej 
prelomenie až príliš drzé, až príliš priame, to je na 
divákovi samotnom, avšak nezastihne ho 
nepripraveného. Celý dej hry totiž nenápadne graduje 
a  z ničoho nič  sa ocitáme  tvárou tvár  k  zhmotnenej 

nesmrteľnosti. Otázky umierania si kladú najrôznejšie 
postavy z dejín ľudstva, no odpoveďou je len šikmá 
plošina smerujúca až k oblohe. Príbeh sa končí bez 
konca, ktorý nie je potrebný. Zanecháva po sebe veľké 
množstvo emócií a myšlienok, ktoré napriek tomu, že 
sa vtesnali do 2 hodín, dokážu sa zviazať v jeden veľký 
celok, povedzme život. Aj tak sa dá vnímať hra 
Velemarš – ako veľký pochod, raz klusom, raz behom, 
no stále v pohybe skrz naskrz realitou. Takže aj toto 
možno chcel cieliť svojou veľmi úspešnou 
a oceňovanou hrou Wolfram Lotz. 
 

Eva Smininová

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

 
 

Soubor povídek Edith Whartonové (1862–1937) s 
názvem Triumf noci vychází jako druhý svazek slibné 
edice Pandaemonium. Stejně jako tomu bylo v případě 
prvního titulu této řady, knihy Henryho Jamese 
Strašidelné příběhy (2012), jedná se o prózy žánru “ghost 
story” čili duchařské historky (a to z přelomu 19. a 20. 
století). Nakladatelství Plus tak znovu oslovuje 
příznivce literární fantastiky a hororu, do jejichž 
povědomí se již zapsalo kupříkladu souborným 
vydáním díla H. P. Lovecrafta. 
 
 

Kniha obsahuje celkem deset povídek, jejichž hlavním 
pojítkem je právě zmíněný žánr duchařského či 
strašidelného příběhu. Nečekejte ovšem žádné 
prvoplánové krvavé historie či fantaskní vyprávění 
plná nadpřirozených bytostí. Stěžejním rysem 
dotyčných próz, které představují výběr toho 
nejkvalitnějšího z autorčiny povídkové tvorby, je totiž 
podle anglistky a překladatelky Aleny Dvořákové, která 
Triumf noci přeložila a nadto doprovodila obsáhlým 
doslovem, spíše jakási “plíživá tísnivost” příznačná pro 
situace, kdy se v nám blízkém prostředí objeví něco 
nepatřičného a nepojmenovatelného, co se vzpírá 
našemu dosavadnímu povědomí o světě. 
 
Oním přirozeným prostředím hrdinů – nebo častěji 
hrdinek – většiny povídek je velký rodinný dům či 
rovnou panské sídlo, které coby svébytný mikrosvět, 
propojující existenci “těch nahoře a těch dole”, 
představuje takřka sociologický fenomén. Vybaví-li se 
Vám při četbě některých povídek – a zejména 
autorčiných popisů zmíněných domů a jejich obyvatel 
– Scorseseho snímek Věk nevinnosti (1993), nebude to 
náhodou, jde totiž o adaptaci stejnojmenného románu 
Whartonové z roku 1920, který jí po zásluze vynesl 
prestižní Pulitzerovu cenu. Na pozadí takového 
konvencemi sešněrovaného a notně materialistického 
prostředí  pak  působí  jakýkoliv   nezvyklý  úkaz  o  to 
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Procházka růžovým Bělehradem 
 
Parada / režie Srđan Dragojević  
Chorvatsko – Maďarsko – Německo – Slovinsko – Srbsko 2011, 115 minut, česká premiéra 28. 3. 2013 
 

kontrastněji a leckdy dramatické reakce hrdinů o 
poznání uvěřitelněji. 
 
Autorčinou silnou stránkou je bezesporu pomalejší, 
zato však poctivé budování rámce každého příběhu –
od podrobného popisu kulis (zvláště příslušného 
domu a jeho interiéru) přes charakteristiku postav až 
po vylíčení celkové atmosféry. Teprve později se do 
vyprávění začne vkrádat již zmiňovaná plíživá 
tísnivost, stupňující se s intenzitou či množstvím 
nevysvětlitelných úkazů a ústící v závěrečnou pointu. 
Finále povídek sice není vždy překvapením, leccos si z 
přítomných indicií odvodíme již v průběhu četby, 
většina próz však současně zůstává do jisté míry 
otevřená či mnohoznačná, již citovaná Alena 
Dvořáková  o nich dokonce  mluví  jako o hádankách, 

jejichž rozluštění (nabízí-li se vůbec nějaké) vyžaduje 
opakovanou a soustředěnou četbu. 
 
Kniha Triumf noci není doporučeníhodná jen pro 
možnost seznámení se s nejlepší povídkovou tvorbou 
pohříchu opomíjené Edith Whartonové, ale též pro 
značně nadstandardní doprovodný materiál, zahrnující 
autorčinu předmluvu, komentáře a vysvětlivky 
(objasňující mimo jiné genezi jednotlivých textů) a 
především zasvěcený doslov Aleny Dvořákové, svým 
záběrem dalece přesahující dotyčný povídkový soubor 
a přibližující čtenářům jak klíčové biografické údaje 
týkající se Whartonové, tak podstatné rysy celého 
jejího literárního díla. 
 

–pn–

Srbský režisér Srđan Dragojević (*1963) se 
v devadesátých letech uvedl filmy, pro které je 
adjektivum „nekorektní“ nejspíš příliš slabé. 
Připomeňme třeba jeho celovečerní debut My nejsme 
andělé (1992) nebo černočernou válečnou komedii 
Hezké vesnice hezky hoří (1996). Poté, co se z nastoupené 
cesty odchýlil výpravným historickým snímkem Svatý 
Jiří zabíjí draka (2009), se na ni se svým nejnovějším 
počinem opět pokouší vrátit. Jak se mu to podařilo, 
můžeme od 28. března posoudit konečně i v našich 
kinech. 
 
Parada (2011) vykazuje typické znaky Dragojevićova 
režisérského i scenáristického rukopisu, jako je
tematizace stereotypů, přepjaté herecké výkony, černý 
humor, explicitní násilí, vulgarita a v neposlední řadě 
pevné ukotvení příběhu v kontextu aktuálních 
společenských problémů. Takovým problémem je 
v případě Parady proslulá balkánská homofobie. 
 
Pochody hnutí LGBT (zkratka označující lesbičky, 
gaye, bisexuály a transgender osoby), tzv. pride 
parades, se na Balkáně uskutečnily už několikrát a 
téměř pokaždé vzbudily agresivní odpor a přinesly 
větší či menší násilné incidenty. Nešťastný první pokus 
o uspořádání pride parade v Bělehradě v roce 2001 byl 
údajně prvotním impulsem ke vzniku scénáře Parady. 
Realizován byl tedy až o deset let později, ale ze své 
aktuálnosti bohužel mnoho neztratil. 

Úvodní titulky filmu obsahují slovníček hanlivých 
označení, kterými se vzájemně častují národy bývalé 
Jugoslávie. Překvapivě se po pojmech četnik, ustaša, 
balija a šiptar objeví slovo peder. To všechny znesvářené 
strany svorně používají pro pohrdlivé pojmenování 
homosexuálů. 
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Dragojevićova posedlost společenskými stereotypy, 
mýty a předsudky je trochu nebezpečná. 
Z předchozích filmů víme, že s nimi zachází vědomě a 
konstruktivně a je tomu tak do značné míry i v Paradě. 
Nicméně stereotypní obraz homosexuálů vyvolává 
rozpaky. Záliba homosexuálních hrdinů v růžových 
autech, klíčenkách se zvířátky a vláčných pohybech je 
stejně nadsazená a směšná jako lpění nacionalistů na 
symbolech a primitivních ideách či zásadách. Nejen 
z toho důvodu je pochopitelné, že se Dragojević svým 
snímkem mnoha lidem nezavděčí. Ovšem to k jeho 
stylu vlastně také patří. 
 
Hodně se tentokrát zdržuje v prvním plánu a navíc se 
už občas opakuje, ale aktivnímu divákovi, a zvláště 
takovému, který je obeznámen s balkánskými reáliemi 
a unese trochu hrubozrnnější humor, má stále co 
nabídnout. 
 
Vynalézavý je už tradičně v užívání odkazů –
obrazových, hudebních i filmových, pomocí kterých se 
mu s elegancí a vtipem daří posouvat děj kupředu a 
navádět diváka na další skryté významy. Především 
z filmu Hezké vesnice hezky hoří již víme, jak rád a 
s jakou ironií Dragojević využívá populární hudbu 
z dob jednotné Jugoslávie. Šlágr Ne može nam niko ništa
z úst hrdinů Parady tedy nepřekvapí a fajnšmekry jistě 
potěší. 
 

 
 
Herci jsou vedeni k jednoznačné stylizaci bez snahy o 
psychologické prokreslení postav, které v tomto díle 
nemá místo (záměrnou šablonovitost postavy často 
umocňuje i její nomen omen). Ústřední roli srbského 
válečného veterána, jejž svede náhoda dohromady 
s homosexuálním veterinářem a následně celou queer 
komunitou, ztvárnil standardně skvělý Nikola Kojo. 
Svým specifickým zmučeným pohledem nejenže 
uhraje téměř celou úlohu, ale jako by zároveň 
usměrňoval celé to běsnění Dragojevićova světa. 
 

 
 
Když se hrdinové vydávají hledat fyzickou záštitu 
bělehradského pochodu, stává se film road-movie 
napříč bývalou Jugoslávií. Právě tato část může sloužit 
jako názorná ukázka tvůrcovy drzosti a dovednosti 
balancovat na hranici nevkusu. 
 
Dragojević se nebojí kromě abstraktních předsudků 
nakopnout i konkrétní odpovědné osoby. Postupně 
v Paradě v tomto směru přiostřuje, a jestliže zpočátku 
můžeme mít pocit, že sledujeme jakousi šílenou 
burlesku, na konci už o společensko-kritickém náboji 
není nejmenších pochyb. 
 
Závěrečná gradace působí možná až příliš tvrdě a 
doslovně (například použití Händelovy hudby 
pro podkreslení posledních scén mi připadá 
nadbytečné), ale výsledný dojem z filmu nijak 
významně nekazí a nabízí v samém finále zaslouženou 
emocionální úlevu. 
 

Alena Šlingerová

Autorka je absolventkou bohemistiky
a filmové vědy na FF UK v Praze.
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Tři muži (a žena) v kavárně 
 

Dvacátého březnového dne lákala žižkovská kavárna 
Jiný kafe své návštěvníky na velmi zajímavý kulturní 
program, který samozřejmě mohli ocenit hlavně 
zasvěcení jedinci, mezi něž se sama počítám. Jen 
člověk neznalý inzerovaných jmen by si totiž nechal 
ujít hudebně-literární show z dílny Davida Pillowa. 
Pozvánku na čtení, zvané již tradičně „Tři muži 
v kavárně“, přijala tentokrát skutečná literární esa –
slovenský prozaik a tvůrce literárních dílen Mathej 
Thomka, básník a výtvarník Viki Shock a k tomu 
ženský element v podobě básnířky Kateřiny Evy 
Lanči. Aby byl výčet účinkujících úplný, musíme ještě 
zmínit Sašu Kirilova, známého pod přezdívkou „Pan 
Folk“, který se během celého večera staral o hudební 
doprovod. 
 
Když kavárna praskala ve švech – tj. žádný ze dvou 
stolů kavárny již nenabízel volné místo – ujal se slova 
autor pořadu David Pillow, jako vždy elegantní a s 
kloboukem na hlavě, a zahájil již druhý letošní literární 
večer (první se konal na stejném místě již v únoru). 
Ale nutno dodat,  že Pillowovi Tři muži v kavárně 
nejsou na poli literárních akcí žádným nováčkem, jde o 
pořad s dlouhou tradicí, na kterou nyní po roční 
odmlce opět navázal. 
 
Jako první se četby ze svého díla ujal Mathej Thomka. 
Tento slovenský vystudovaný literát není u nás 
nikterak neznámý, sama jsem ho viděla již několikrát 
vystupovat na různých akcích a nabyla jsem 
přesvědčení, že každé vystoupení tohoto ostříleného 
matadora, pro něhož je typický především vtipný, ba 
velevtipný styl vyprávění s mnohdy překvapivou 
pointou, přiměje nakonec všechny diváky k salvám 
smíchu. Stejně tomu bylo i tentokrát, když Mathej 
přečetl ukázku ze své eroticky laděné povídky a 
následně ještě – jak sám uvedl – „pokus o báseň“. 
 

 

Poté, co Saša Kirilov zapěl dvě ze svých tklivých písní 
ze života, dostalo se posluchačům zcela odlišného 
zážitku prostřednictvím básní Kateřiny Evy Lanči. 
Tato vysoká, štíhlá a dlouhovlasá žena v červené 
mikině zaujala přítomné již tím, že se uvedla jako 
velice živá a neposedná bytost, když se uvelebila na 
dřevěných schodech, připomínajících pro tu chvíli 
spíše divadelní jeviště. Není se čemu divit, doménou 
této umělkyně je především divadlo a tanec. Své básně 
pak doprovodila nejrůznějšími pohybovými kreacemi a 
grimasami, které však nemusely očím všech diváků 
zrovna lahodit. Přesto ji po závěrečné a velmi 
sugestivní básni odměnili velkým potleskem. 
 

 
 

KATEŘINA EVA LANČI 
 
Jako třetí se dostal ke slovu pražský prokletý básník, 
hudebník a kolážista Viki Shock, jenž má na svém 
kontě již několik vydaných sbírek poezie (některé 
z nich nechybí v mé skromné knihovničce). Tentokrát 
však „Pan Světový“ , jak ho označil pořadatel večera, 
nečetl žádnou poezii ze své zaprášené škatulky, ale 
ukázku z díla zcela nového a neskrývajícího inspiraci 
tradičními ruskými bylinami. Jednalo se o celkem 
zdlouhavý – zvláště z pohledu některých alkoholem 
posilněných posluchačů – příběh o ruských gerojích, 
svádějících souboj s Kostějem nesmrtelným, kterýžto 
měl velice překvapivý konec a dala by se zde najít i 
jistá analogie s nečekanou pointou předchozí 
Mathejovy povídky. 

MATHEJ THOMKA 
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Dvanásť výnimočných osudov 
 
Lenka Šedová (ed.): Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak 
Barrister & Principal, Brno, 2013, 1. vydání, 280 stran 
 

 
 
Sérii jednotlivých vystoupení uzavřel sám pořadatel 
celé akce, již několikrát zmiňovaný David Pillow. Ač 
byl zdravotně indisponován, jak nás neopomněl 
varovat hned v úvodu večera, dokázal se vybičovat 
k velice sugestivnímu přednesu své nové povídky, 
vyprávějící lehce erotický a tajemně laděný příběh ze 
života. Kdo již viděl Pillowa veřejně číst, dobře ví, že 
si dává na svém přednesu velice záležet a nikdy 
neopomene sem tam využít určitého odstínu hlasu,  
 

jenž dotyčnému mluvčímu i jeho tvorbě dodává –
zvláště pak v očích dámského publika – nemalou 
přitažlivost. 
 
Pověstnou třešničkou na tomto literárním dortu se stal 
již tradiční „literární jam“ všech účinkujících. Pro lepší 
představu se Vám pokusím celou věc trochu přiblížit: 
každý z aktérů má povinnost donést si knihu dle 
vlastního uvážení a jimi vybrané texty jsou pak skrze 
své tlumočníky navzájem konfrontovány. Jelikož autor 
i žánr jsou věcí svobodné volby, vznikají ve výsledku 
nadmíru vtipné situace, které si užívají jak účinkující, 
tak publikum. Já osobně mám tyto „literární jamy“ 
z celého programu nejraději.  
 
Tři muži (a jedna žena) v kavárně předvedli vskutku 
slušný výkon a já se už těším, s jakými autory přijde 
David Pillow v dubnu. A všem milovníkům poezie 
tento literární pořad vřele doporučuji. 
 

Arthurka Višňová 
 

Autorka toho času nestuduje, nepracuje a dokonce se ani příliš 
nevěnuje svým koníčkům, k nimž patří literatura (hlavně 

poezie), hudba (rock, alternativa), latina aj.
 

DAVID PILLOW 

Možno niekoho naláka na prečítanie tejto knihy iba 
zhrnutie, že je antológiou svedectiev žien, ktoré 
nejakým spôsobom trpeli počas holocaustu, 
nespravodlivých procesov a zápasov o holý život. Ale 
niektorí z vás si povedia, že takýchto svedectiev je už 
príliš, že holocaust je už za nami a nikdy sa nič tak 
neľudské už nemôže zopakovať. Ale nie je práve 
neustála pripomienka zverstiev, ktorých boli ľudia 
schopní, nekonečným apelom pre ďalšiu a ďalšiu 
dobu? Ak na ne zabudneme, ak budú iba vetou 
v učebniciach dejepisu, budú stále prítomné aj 
v nasledujúcich generáciách? 
 
„Vzpriamene stáť a zúfalo veriť v zázrak“ – aj toto sú 
heslá, ktoré si vytýčili na niekoľko rokov strávených 
v koncentračných, či pracovných táboroch dievčatá, 
ktoré sú hrdinkami nielen tejto knihy. Mená týchto 
dievčat a žien sú možno jedny z tisícok, no každá 
prežila  svoj  vlastný  príbeh a  každá  sa  s  krutosťou, 

ktorú jej osud priniesol vyrovnávala iným spôsobom. 
Svoje denníkové zápisky a spomienky väčšina z nich 
vydala po dlhých rokoch vo vlastných knihách, no 
napriek tomu sú iba obyčajnými neznámymi ženami 
vtiahnutými do víru druhej svetovej vojny. Lenka 
Šedová vybrala, zostavila a zapísala publikované, ale aj 
dva doposiaľ nepublikované príbehy. Dôvody výberu 
zhrňuje v predslove knihy slovami, že „tieto neznáme 
ženy si zvolili vo svojich príbehoch odvážnu cestu 
v zhode so svedomím, ktorá im pomohla prežiť“. 
 
Prvý príbeh Renaty Laxovej popisuje brnenské 
predvojnové aj  vojnové prostredie očami 
sedemročného dievčatka, postupné príkazy a zákazy, 
ktoré sprevádzali židovské rodiny a atmosféru veľkej 
neistoty a strachu. Rodičia sa však včas dozvedeli 
o možnosti odvozu dieťaťa do Veľkej Británie, no 
sprevádzaní obavami, dlho sa nevedeli rozhodnúť pre 
správne   riešenie.   Nicolas  Winton   mal   však   plán 
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premyslený do najmenších podrobností, a tak sa 
Renáta zachránila posledným detským vlakom do 
Londýna. Nikto netuší, aký by bol osud tejto rodiny, 
keby zostali spolu, rodičov vypočúvali a iba vďaka 
životu v utajení sa im podarilo prežiť vojnu. Tento 
príbeh autorka zhrnula v knihe Dopis Alexandrovi
(2010). 
 
Mnohé z ďalších príbehov sa už odohrávajú 
v koncentračných táboroch. Podobne je to aj 
v príbehu Eriky Bezdíčkovej, ktorej bolestné 
spomienky sú zachytené majstrovským a veľmi 
pútavým jazykom, pri ktorom sa dokážete vžiť do 
prežívaného momentu 13-ročného dievčaťa. 
V bolestnom okamihu, keď vystúpili v Osvienčime 
z dobytčích vagónov a deti oddelili od matiek, musela 
dospieť. Od tohto krátkeho momentu musela byť 
pripravená na život bez rodiny, a to navyše 
v najhrozivejšom tábore smrti. Ako sama tvrdí : 
„Prežila som iba vďaka odvahe a športovej postave.“ 
Svoje spomienky vydala v knihe Moje dlouhé mlčení
(2011). 
 

 
 
Margarete Buber-Neumannová v knihe Zajatkyní 
Stalina i Hitlera (2011) vykresľuje prostredie 
komunistických a nacistických väzníc, kde bola držaná. 
Najsilnejšie na ňu však zapôsobila žena, ktorej venuje 
v tejto knihe značnú časť a rovnako o nej napísala 
knihu Kafkova přítelkyně Milena. Jedná sa o Milenu 
Jesenskú, neobyčajnú ženu, ktorej pripisuje značnú 
zásluhu na tom, že prežila útrapy koncentračného 
tábora Ravensbrück. Rozhovory, ktorými jej Milena 
dodávala odvahu žiť a poskytovala únik z každodennej 
rutiny tábora opisuje ako nesmierne dôležité. 
 

Ďalšia väznená žena, tentoraz umelkyňa, maliarka 
Milada Marešová, bola odsúdená na 12 rokov vo 
Waldheimskej väznici za kresbu titulných listov pre 
ilegálny časopis. Jej krehká umelecká duša sa však 
nepoddala tvrdým podmienkam a z jej listov je cítiť 
neha k domovu a nezdolnosť. Na konci vojny si vo 
väzení kladie otázky, v ktorých už takmer neverí, že 
okolo väznice existuje iný svet a pochybuje o tom, či 
sa niekedy vráti domov. Podobné obavy prežíva 
z toho, či sa dokáže vrátiť do bežného života. Knižne 
spracovala listy i spomienky vo Waldheimskej idyle
(2009). 
 
Po prvý raz je spísaný šokujúci a smutný príbeh Ivany 
Berkovej, brnenskej učiteľky, ktorej manžela zavreli do 
väzenia za protištátnu činnosť a podrobovali ho 
násilným výsluchom. Po troch rokoch snahy sa pani 
Berková takmer doprosila konca vojny, napriek 
malému dieťaťu vybojovala amnestiu pre svojho 
manžela, ale okolnosti vojny boli pre ňu tragickými. Aj 
napriek tomu sa nevzdala a svoj cieľ dosiahla, až keď 
bolo telo jej muža uložené na mieste, kde túžil 
odpočívať. 
 
Ďalšie svedectvo vojny vybrané z knihy Píšu a sešit mi 
leží na kolenou. Deníky 1940-1946 (2011) je od Hany 
Bořkovcovej. Jedná sa o denník vtedy 13ročného 
dievčaťa, ktoré prechádzalo táborom v Terezíne, 
Osvienčime a pracovnými tábormi. Rovnako 
z terezínskeho geta pochádza príbeh Alice Herzovej-
Sommerovej, nadanej klavíristky, ktorá prežila spolu so 
svojím synčekom Stephanom. Ako sama spomína, jej 
klavírne koncerty v gete boli výnimočnými 
udalosťami, ktoré uchvátili aj samotných dozorcov SS. 
Niektoré kúsky, napríklad Chopinove etudy, sa 
zachovali aj v pamätiach mnohých obyvateľov tábora, 
a to najmä vďaka tomu, že hudbou vyjadrovala svoje 
pocity zo života. 
 
Taktiež umelkyňa – tanečnica Helena Lewisová strávila 
v terezínskom gete istý čas, no úryvok v knihe je 
venovaný jej pobytu v Stutthofe a pochodu smrti, 
pri ktorom iba vďaka svojej odvahe prežila, keď sa 
odvážila utiecť v nepozorovanej chvíľke. V českom 
preklade vyšly jej spomienky ako Přišel čas promluvit
(1999). 
 
Slávnym sa stal príbeh Děvčata z pokoje 28 (2006), ktorý 
napriek krutostiam koncentračných táborov ukazuje aj 
svetlú stránku v priateľstve niekoľkých dievčat. 
Niektoré z nich dokonca tvrdia, že to boli najlepšie 
chvíle ich života. Menšie dievčatá mali totiž možnosť 
v rámci udržiavania kultúrneho života v Terezíne hrať 
divadlo, či nacvičovať spev. Ilegálne sa učili od 
najlepších profesorov, ktorý sa tiež dostali do tábora 
a spoločnými  rozhovormi a  hrami sa snažili prekonať
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Slavná tragédie znovu a jinak 
 
 
William Shakespeare – Ťi Ťün-siang: Romeo a Julie / režie Pavlína Vimmrová 
Divadlo DISK, premiéra 8. 3. 2013 

chmurné obzory. Príbeh obsahuje pospájané 
spomienky niekoľkých z dievčat, ktoré na izbe 28 
bývali. 
 
Alica Pastorová, ktorej príbeh je publikovaný po prvý 
krát, pochádzala z umelecky nadanej rodiny a ona 
sama vyštudovala balet a pôsobila v SND v Bratislave. 
Jej spomienky na tábory, kam sa dostala ako 15-ročná, 
sú veľmi negatívne, avšak jej príbeh je jedným zo 
šťastnejších, keďže po vojne nachádza doma celú 
rodinu. 
 
„Byli jsme jen čísly a někdy ještě méně než to, protože 
i číslo má význam a své místo v řádu“ píše Evelina 
Merová v úryvku zo svojej knihy Opožděné vzpomínky
(2008). Jej príbeh, nakoľko neskutočným sa zdá, je 
plný krutosti a bolesti. Niekoľko mesiacov strávila 
v pochode smrti, stala sa svedkom matkinej smrti, 
pričom na záver vojny už nebola schopná ani chodiť. 
 
Posledným príbehom je úryvok z knihy Víc štěstí než 
rozumu (2003)  od Ruth Bondyovej. Nespomína ani tak 

jej pobyt v táboroch smrti, ale život po vojne. Takmer 
epicky zakončuje celú zbierku príbehov, keď načrtáva, 
s akými pohľadmi okolia sa stretávala: „Vďaka číslu 
vytetovanému na ruke o mne ľudia vedeli viac, než ja 
o nich.“ O svojom prežití konštatuje to, čo vystihuje 
nadpis jej knihy, že otázka prežitia v koncentračných 
táboroch nebola otázkou ničoho iného iba náhody. Jej 
štýl písania naozaj zasiahne čitateľa, ako vlastne všetky 
tieto skutočné príbehy z obdobia holocaustu. 
 
Zbierku dvanástich príbehov, dvanástich osudov, 
dvanástich žien postihnutých vojnou sa naozaj oplatí 
prečítať. Aj keď svedectvá o vojne sú vždy podobné, 
plné odporu a strachu, tieto sa predsa líšia v dvoch 
veciach. Píšu ich ženy, ktorým napriek všetkým 
okolnostiam vojna zmenila zásadne životy a píšu ich 
špecifickým – ženským – pohľadom. 
 

Eva Smininová

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

Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU 
nedávno v prostorách divadla Disk představila svou 
novou inscenaci Romeo a Julie. Pokud si myslíte, že jste 
viděli už všechny myslitelné variace a možnosti 
interpretace této klasiky jsou v podstatě vyčerpány, 
mýlíte se. Kdo by čekal tradiční zpracování světově 
proslulé hry, bude velmi překvapen. Dotyčné 
představení doslova hýří invencemi, slučuje zdánlivě 
neslučitelné, díky čemuž ze hry vytěžuje nové a nové 
významy. Se svou literární předlohou toho má 
inscenace společného opravdu velmi málo. 
 
Že se jedná o netradiční pojetí „věčných milenců“, se 
diváci dozvědí už před představením. Pod autory je 
totiž kromě Williama Shakespeara podepsán také Ťi 
Ťün-siang. Režisérka Pavlína Vimmrová hledá paralely 
s východním uměním. Atmosféra orientu na diváky 
dýchne už na začátku, kdy prostor divadla zaplní vůně 
vonných tyčinek a diváky „přivítá“ meditující samuraj 
v podání Šimona Krupy. Kromě Orientu se režisérka 
inspirovala diskotékovými hity 90. let, Balkánem, 
bojovým  uměním.  To  vše  vkomponovala  do svého 

pojetí Romea a Julie, výsledkem je moderní, 
experimentální inscenace sršící energií a elánem. 
 
Představení tedy tvoří jakousi koláž, je to sled různých 
epizod a variací, některé situace se opakují, avšak 
způsob jejich pojednání je pokaždé odlišný. Například 
slavnou balkonovou scénu diváci shlédnou v několika 
podobách, inscenace totiž nemá jednu ústřední dvojici, 
která by slavné milence z Verony ztvárnila. Této úlohy 
se postupně zhostí všichni účinkující. Diváci se tak 
kupříkladu dočkají také toho, že Romeo uštědří 
zamilované Julii pořádný políček, v jiné scéně naopak 
Julie při svatebním obřadu dostane hysterický záchvat 
a svého vyvoleného zahrne palbou nadávek. Hledat 
plynulý příběh je v tomto případě zcela zbytečné, 
představení postrádá fabuli. Autoři inscenace svou 
pozornost obracejí od narace k experimentu. Využívají 
podstatných složek performance a toho, co alternativní 
divadlo nabízí. Obrovský prostor je dán nápadité 
choreografii a hudební stránce, která do zvolené 
koncepce výborně zapadá. O hudbu se starají nedávní   
absolventi  KALD   v  seskupení   nazvaném 
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Pel-mel 
 
 

 
 

Mutanti hledaj východisko. Herci bravurně zvládají nejen 
dramatický projev, podávají také skvělé pohybové 
výkony, jež se místy blíží až k akrobatickým kreacím. 
V tomto ohledu se projeví asi zásadní rozdíl mezi 
klasickým činoherním divadlem a alternativním. 
 

 

Diváci tedy mají jedinečnou příležitost shlédnout 
vskutku netradiční a provokativní inscenaci jednoho 
z nejznámějších dramatiků. Závěrem se nabízí otázka, 
jaký to celé má smysl, zda se nejedná pouze o 
přehlídku tance, zpěvu a několika scének bez pointy. 
Dle mého názoru autoři inscenace vytěžily ze 
Shakespearova textu to nejzásadnější a ukázaly, že 
Shakespeare může podstatně hovořit k mladé generaci 
ještě dnes. Jejich představení poukazuje na to, kolika 
různých podob může nabývat uhranutí láskou, 
předčasné a tragické konce nevyjímaje. 
 

Hana Vildová
 

Autorka studuje obor Český jazyk a literatura 
na FF UK v Praze a zajímá se také o divadlo a film.
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Postskriptum 
 
 

ALFRED JARRY – NADSAMEC (ukázka) 
 

Alfred Jarry: Nadsamec / Messalina, Agentura Tip Š, 1990, s. 68. 
 

X. 
KDO JSI, LIDSKÝ TVORE? 
 
     Něco zabzučelo, tak jako když opakovaný konec berly zavadí a zazvoní o dlažbu; něco drobounkého: půlnoc 
odbila, poslední úder na prastaré zámecké zvonici. 
     Tento pozemský zvuk vzkřísil Ellenu, která už zas, tentokrát spánkem přirozeným, začínala usínat. Počítala ty 
slzy zvuku: 
     – Ha-ha! Lidské síly!, zasmála se, trochu rozmrzelá, že byla vyburcována vetřelstvím tak málo významným; a 
smíchem se křečovitě skulila a znovu usnula, schoulena do svého úsměvu. 
     Dveře se otevřely a v jejich rámu se objevil doktor. 
     Zarazil se na několik vteřin, omámen pachem lásky a oslněn prudkou bělostí elektrických lamp, které všechny 
byly v rozlehlé dvoraně rozsvíceny jako svíce na oltáři, vyzdobeném k nějaké neobyčejné svatbě. 
     Zamaskovaná žena, s prsy vztyčenými a s prsty na rukou i na nohou křečovitě roztaženými a mírně se 
zachvívajícími, ležela na medvědí kůži; její smích ve spánku zněl jako tiché chroptění. 
     Tudé, nahé, svalnaté a necudné Indiánovo tělo skočilo k té oblečené, šedivé bytosti s opičím vousem, která právě 
prošla dveřmi, nechápajíc, jakou demarkační linii překračuje. 
     A Nadsamec s řevem zvířete, vyrušeného v doupěti, pozdravil Bathybiusa touž větou (protože nic jiného nebylo 
možno říci), jíž v pohádkách Tisíce a jedné noci nefrit Hrom-Hromující vítá vezírovo poselstvo: 
     – Kdo jsi, lidský tvore? 
     V chodbách se hemžili lidé a docela na konci posledního salónu drobounké postavičky, hudebníci, vrzali jako 
cvrčci, zavření v krabici. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Téma příštího čísla: 
HOMOSEXUALITA V ČESKÉM UMĚNÍ Z DOB KOMUNISMU  

 


