


                      
 

Pár slov… 
 

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

Půlnočního expresu. Právě vychází prosincové číslo našeho e-bulletinu a s ním se završuje i jeho první ročník. Troufám 

si říci, že za rok své existence urazil Půlnoční expres nemalý kus cesty, a chci Vám poděkovat, že jste jej na jeho pouti 

doprovázeli. Kéž mu zachováte svou vzácnou přízeň i v roce následujícím! Tímto bych chtěl rovněž poděkovat všem, kteří 

našli odvahu a čas zúčastnit se první veřejné půlnoční akce, tedy Půlnoční sešlosti. Současně mohu s radostí oznámit, že 

Klub knihomolů za námi přišel s velkorysou nabídkou a některé z našich příspěvků tak budou následně vyvěšeny též na 

jeho webu (www.klubknihomolu.cz).    

Půlnoční téma je tentokrát věnováno „Zakázanému umění“ a na ploše jednotlivých příspěvků Vám 

představíme některé z temných, přesto však zajímavých kapitol umělecké cenzury – zavítáme do Ruska i Spojených států 

amerických, do Československa pod jhem nacistickým i komunistickým. Rubrika pohřebiště patří v prosinci Dušanu 

Palovi (1924–1945), nadějnému českému literátovi, který dospíval během druhé světové války a krátce po jejím konci si 

vzal život. Periferie jako obvykle přináší množství příspěvků mapujících současnou kulturní perferii, mezi nimiž tentokrát 

převažují knižní a filmové recenze, ale nechybí tu ani článek o retrospektivní výstavě Stanislava Podhrázského nebo kolokviu 

konaném v souvislosti s rekonstrukcí Národního muzea. A v závěrečné rubrice postskriptum se můžete těšit na dobovou 

reflexi snímku Hej-rup! (1934) z  pera spisovatele Eduarda Basse…  

                                                                                                     Petr Nagy
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Samizdat v českých zemích 
jako dítě soudruhů cenzorů 
„Bez poznání minulosti budou mít čtenáři problém   
s orientací v přítomnosti.“ 

(Jiří Gruntorád)

Samizdat je neodmyslitelnou součástí české kultury     
v období 70. až 80. let 20. století, jelikož se stal 
jediným nezávislým informačním médiem v totalitním 
Československu. V této době dochází k nastolení 
systematické kontroly státního dohledu nejen 
nad veškerou literární tvorbou, ale i nad produkcí 
hudební, divadelní, činností duchovní a fungováním 
sdělovacích prostředků. Vládnoucí strana si 
nárokovala monopol na všechny informační kanály – 
jak napsal George Schöpflin ve své studii o cenzuře    
a politické komunikaci ve východní Evropě: 
„informace je stejně důležitou složkou moci jako 
policie nebo armáda“ (in: Samizdat and an Independent 
Society). 
 
V důsledku těchto restrikcí dochází mezi příslušníky 
různých občanských iniciativ a sdružení a členy 
disentu k naléhavé potřebě svobodného vyjádření, což 
se stává prvotním impulsem k vytvoření nezávislého 
informačního média, jímž se stal právě samizdat. Ten 
se utvářel a šířil v paralelním společenském prostoru, 
který komunistický režim nazýval prostorem 
ineditním, nelegálním, protizákonným, zakázaným, 
podzemním, nezávislým nebo závadným –  „V širším 
kontextu se hovořilo o druhé kultuře nebo paralelní 
kultuře, v níž jistý prostor zaujímal underground.“ (Jiří 
Gruntorád). V tomto prostředí působilo mnoho 
zakázaných spisovatelů, umělců, disidentů, intelektuálů 
a dobrovolníků, kteří pomáhali vytvářet a rozšiřovat 
samizdatovou tvorbu. 
 
Počátky vzniku nelegálních děl neboli samizdatu         
a jeho další šíření u nás lze však vystopovat už v 19. 
století u Karla Havlíčka Borovského a jeho brixenské 
satiry. Během druhé světové války pak dochází třeba 
k neoficiálnímu rozšiřování měsíčníku Noc (Jiří Orten), 
cyklu básní Z kasemat spánku (Jindřich Heisler         
a Toyen), časopisu Rozhovory 36, titulů z edice Bítov, 
sborníků surrealistů a v padesátých letech 20. století 
proslulé edice Půlnoc (Egon Bondy, Jiří Vodseďálek,  
Honza Krejcarová). K zapojení se do samizdatové 
činnosti stačilo vlastnit psací stroj, později kopírovací 
přístroj  nebo  počítač,  průklepový  kancelářský  papír     
 

a velkou dávku entuziasmu k šíření zakázaného díla.  
K produktům samizdatové tvorby se řadí též 
magnetofonové záznamy a videozáznamy pořízené na 
utajených hudebních vystoupeních, performancích, 
bytových divadlech či různých seminářích. Mezi další 
samizdatové artefakty patří také různé letáky, 
pohlednice, nálepky, plakáty, odznaky, potištěné tašky 
apod. 
 

 
 

JIŘÍ GRUNTORÁD (*1952), ZAKLADATEL A SOUČASNÝ ŘEDITEL 
KNIHOVNY ČESKOSLOVENSKÉ EXILOVÉ A SAMIZDATOVÉ 

LITERATURY LIBRI PROHIBITI  
 
V samizdatu vycházely téměř všechny literární útvary 
– novely, povídky, romány, sbírky básní, divadelní hry, 
memoáry, korespondence, literární kritika, filozofické 
a politické eseje, díla historická, sociologická, 
ekonomická, psychologická i teologická, cestopisy, 
protesty občanů, aktuální politické zprávy nebo 
cizojazyčná  díla  přeložená do češtiny.  Mezi nejčastěji 
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přepisovaná beletristická díla českých autorů patřili 
Černí baroni Miroslava Švandrlíka, Tankový prapor Josefa 
Škvoreckého a Kronika místodržení v Čechách Josefa 
Hochmana. Z undergroundové tvorby se hojně 
rozšiřovala kniha Egona Bondyho Invalidní sourozenci. 
Z překladové literatury byla poptávka po Tajném životu 
Salvadora Dalího, Zvířecí farmě a románu 1984 
od George Orwella a po Tmě o polednách Arthura 
Koestlera. Rozsáhlou část samizdatové literatury 
tvořila poezie a písňové texty některých kapel             
a písničkářů. Z básnické tvorby se často opisoval 
Morový sloup a Deštník z Piccadilly Jaroslava Seiferta. Jako 
příklad písňových textů nelze nezmínit tvorbu 
undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe 
(tj. texty Egona Bondyho a dalších), Jaroslava Hutky, 
Vlastimila Třešňáka, Jana Vodňanského, později Filipa 
Topola a jeho kapely Psí vojáci.  
 
„První předzvěstí samizdatu se staly strojopisně 
opsané politické texty, konkrétně opisy kritických 
dopisů Gustáva Husáka z let 1963 a 1964, 
adresovaných stranickému vedení, v nichž někdejší 
politický vězeň požadoval politickou satisfakci.“ 

(Vilém Prečan: V kradeném čase) 

V 70. letech se o počáteční propagaci nežádoucích 
dokumentů postarali hlavně Ludvík Vaculík (Edice 
Petlice), Jan Vladislav (Edice Kvart) a Václav Havel 
(Edice Expedice). V samizdatových začátcích vydávali 
redaktoři edic zvláště rukopisy vrácené oficiálními 
nakladatelstvími jako nevyhovující a neodpovídající 
prorežimnímu myšlení. Na průkopnické autory 
samizdatu navazovaly postupem času další známé 
osobnosti se svými vlastními edicemi, objevila se 
samizdatová periodika, sborníky a videojournaly. 
Vznikaly samizdatové dílny a uskupení, které šířily 
zakázanou tvorbu z Prahy do Brna, Ostravy, severních 
Čech nebo na Slovensko. 
 

 
 

Velký podíl na šíření samizdatu měla Charta 77, 
VONS, exilová vydavatelství a jednotlivé osobnosti 
žijící v  emigraci. Nadace Charta 77 upozorňovala 
zahraniční média na diskriminaci spisovatelů u nás      
a finančně vypomáhala vydavatelům samizdatu. 
Mezinárodní výbor na obranu Charty 77 
v Československu se sídlem v Paříži založil Cenu Jana 
Palacha, která byla udělována českým zakázaným 
autorům a jejíž součástí byl také finanční obnos. 
Rovněž nadace Charty 77 ve Stockholmu poskytovala 
stipendia mnoha tvůrcům, založila několik literárních 
cen a přispívala na vydávání nejednoho časopisu. Od 
poloviny osmdesátých let také zakupovala a tajně 
dopravovala do tehdejšího Československa kopírovací 
přístroje, počítače, videokamery apod. 
 

 
 

SAMIZDATOVÝ ČASOPIS VOKNO VYCHÁZEL V LETECH 1979–1989 
A BYLA S NÍM SPJATA TAKÉ STEJNOJMENNÁ KNIŽNÍ EDICE  

 
Vznik samizdatu, jeho vydávání a šíření je spojeno      
s obětavou prací významných kulturních a politických 
osobností, které nemohly oficiálně publikovat, a 
mnoha bezejmenných dobrovolníků (písařek, 
výtvarníků a knihvazačů). Pro tvůrce samizdatu bylo 
taktéž obtížné sehnat dostatek kopírovacího materiálu 
pro opisy a zajistit kvalitní technické zařízení (psací 
stroje, cyklostyly a kopírovací stroje). Všichni písaři 
pracovali většinou bez nároku na odměnu či za velmi 
malý poplatek. Velkým problémem byla také  přeprava 
samizdatu mezi jednotlivými městy, která probíhala 
nejčastěji prostřednictvím utajených akcí. Samizdatové 
texty se distribuovaly v průběhu tajných koncertů, 
bytových divadel, filozofických seminářů  nebo také ve

JEDEN ZE 
SVAZKŮ 

EDICE 
EXPEDICE



 

 

Půlnoční expres                                                 XII / MMXIII                                                         strana IV

vybraných restauračních zařízeních. Tato činnost        
s sebou nesla velké nasazení, odvahu a riziko ztráty 
osobní svobody jak pro autory textů, distributory a 
písaře, tak pro samotné čtenáře. 
 

 
 

SAMIZDAT  A EDICE EXPEDICE 
(12. 11. – 10. 12. 2013, PALÁC LUCERNA) 

 
VÝSTAVA POŘÁDANÁ KNIHOVNOU VÁCLAVA HAVLA                

A VĚNOVANÁ NEJEN KNIŽNÍ EDICI, KTEROU V ROCE 1975 
ZALOŽIL SE SVÝMI PŘÁTELI VÁCLAV HAVEL. DIVÁK SE V PASÁŽI 

LUCERNA SEZNÁMÍ S VÝROBOU ZAKÁZANÝCH KNIH V DOBĚ 
NORMALIZACE V ČSSR A S JEJICH PAŠOVÁNÍM DO ZAHRANIČÍ.     

A TAKÉ S LIDMI, KTEŘÍ SE O TAJNÝ PROVOZ TEHDEJŠÍCH 
NAKLADATELSTVÍ „V PODZEMÍ“ ZASLOUŽILI A S NEBEZPEČÍM, 

KTERÉ JIM HROZILO. 

Ti všichni byli stíháni neustálými perzekucemi, 
zahrnujícími domovní prohlídky, výslechy, psychickou 
i fyzickou šikanu, znemožnění výkonu odpovídajícího 
zaměstnání, soudní procesy a v neposlední řadě 
uvěznění. Ve většině případů jim stát udělil trest za 
tzv. podvracení republiky, případně „poškozování 
zájmů republiky v cizině“. Mezi nejznámější stíhané 
patřili Jiří Gruntorád, Jaromír Hořec, Jiří Ruml nebo 
František „Čuňas“ Stárek, avšak všichni, kteří se 
rozhodli hájit své právo na sebevyjádření všemi 
dostupnými prostředky, si zaslouží naši vděčnost, 
neboť právě jejich snaha a odvaha umožnila přežít 
české kultuře čtyřicet let nadvlády totalitního režimu. 
 

Lenka Dostálová
 

Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje 
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
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Dva životy pohanské knihy 
Poštovní úředník Karásek – málokdo by tuto postavu 
ztotožňoval s autorem dekadentní lyrické sbírky, 
nesoucí výmluvný název Sodoma a podtitul Kniha 
pohanská. Do dějin české literatury se totiž tento 
básník, prozaik, dramatik, literární kritik a esejista 
zapsal pod jménem Jiří Karásek ze Lvovic (1871–
1951) – pseudonymem zcela v duchu dekadenty tolik 
vzývané aristokratičnosti – a zařadil se k hlavním 
představitelům české literární dekadence. Nejen 
Karáskova Sodoma, ale i další jeho rané sbírky z let 
devadesátých patří svým tematickým zaměřením, 
výrazovými prostředky i stylizací lyrického subjektu    
k tvorbě charakteristické pro období tzv. fin-de-siècle, 
nacházejícího tehdy uměleckou odezvu v celé řadě 
evropských zemí a nesoucího v sobě typické znaky 
tzv. přechodné epochy, k nimž podle Hany 
Bednaříkové patří také to, že „trauma ze zrychlujícího 
se civilizačního pokroku přináší pocit individuální 
bezvýznamnosti, který nutně vede k projevům 
hodnotové relativizace“. V českém prostředí byla  
specifická  atmosféra  této  doby   ještě 

specifická atmosféra této doby ještě umocněna domácí 
kulturně-společenskou situací, kdy „národně 
obrozenecké ideály už ztratily svou schopnost vytvářet 
ucelený národní program, a tak se zdálo, že všechno 
minulé leží v troskách a nic pozitivně nového není       
v dohledu“ (Jaroslav Med). 
 
Rozhodnutí vydat v roce 1895 sbírku, jakou byla 
Karáskova Sodoma – sbírku dotýkající se mimo jiné 
dosud tabuizovaného tématu homosexuální lásky –
bylo bezpochyby činem odvážným a riskantním nejen 
pro autora samotného, ale i jejího vydavatele Arnošta 
Procházku. Platí zde sice tvrzení Rudolfa Vévody, že 
„dekadentní estetika, stavějící do protikladu ‚životní 
pravdu‘ a ‚pravdu básnickou‘, nabízela zejména 
básníkům cosi, co z nedostatku lepšího pojmenování 
označíme jako alibi“, což ostatně sám Karásek 
explicitně formuloval v předmluvě ke své sbírce –
„žádati od umění, aby mělo vnější pravdivost, je tolik 
jako   žádati  od  něho,   aby   bylo   vulgární“   a   „jen
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u malých umělců kryje se život a dílo“. Na druhou 
stranu, Sodoma vychází nedlouho poté, co mnohá česká 
periodika a stejně tak i část naší veřejnosti vyjádřila        
v souvislosti s právě probíhajícím soudním procesem  
s Oscarem Wildem pohoršení nad nemorálním           
a nedůstojným chováním světoznámého dandyho, 
přičemž kritiky nezůstalo ušetřeno ani jeho literární 
dílo. A je příznačné, že to byla právě Moderní revue, 
časopis založený a vedený Karáskem a Procházkou, 
která se jako jediná u nás postavila na Wildeovu 
obranu. 
 
INCUBUS 
 
Neužitá nahosti bílých údů, mrazná, zachvívající se, 
jak často plamen rozpálil tě najednou, v první 
mdlobě spánku, a tíha sladkého těla kladla se zdáli 
v nedotknuté lůno... Marno! Jenom touha se třásla 
ve vzduchu jako pláč phthisických houslí. 
 
Usínám. Přichází. Je krásný, ale temný. Milenče, ty 
stíne propasti, jejž jsem vzýval, odumřev světu, já 
počatý pro tuto jedinou hodinu, tobě předurčený, 
vidím na krvavém květu tvých rtů chvěti se svou 
vymodlenou rozkoš. 
 
Umírám. Necítíš? Stravuje mne žár tvého objetí,      
a horké polibky činí mne šíleným. Odcházíš? Chvěji 
se bázní a touhou, hledě do černého ohně tvých 
démonických zraků. 
 
O samoto! K půlnoci, až lampa dohoří, najdeš mne 
vychladlého na loži, a jako zbloudilý cizinec marně 
bude tlouci tvůj bratr, Smutek, na černé veřeje 
mrtvého domu mé duše. 
__________________________________________ 
(Báseň tato otištěna jest z interpellace poslance      
p. Hybeše a soudruhů na říšské radě, ze 
stenografického protokollu poslanecké sněmovny, 
XVII. zasedání, 246. schůze, 25. listopadu 1903.) 
 
Karáskova Sodoma šla do tisku v září 1895 a ještě         
v tiskárně byla úředně zabavena pro přečin proti 
mravopočestnosti, konkrétně pak kvůli pětici básní – 
Vyžilá rasa, Venus masculinus, Incubus, Tryzna a Poznání 
(a zkonfiskováno bylo též číslo Moderní revue obsahující 
dva sonety – Sodoma a Venus masculinus – z této sbírky). 
Přitom homoerotická tematika – která pro cenzory 
představovala stěžejní argument k zákazu Karáskovy 
knihy – byla v tehdejší české literatuře natolik 
ojedinělá, že cenzura neměla po ruce žádný precedens. 
Také proto téhož roku unikla pozornosti cenzury 
sbírka Prostibolo duše od již zmiňovaného Arnošta 
Procházky, přestože byla v tematice tělesnosti             
a erotiky vpravdě iniciační a obsahovala provokativní 
motivy těla a lesbické lásky. Autora i vydavatele Sodomy 
 

sice před soudem nakonec uchránila císařská amnestie, 
česká společnost však měla novou aféru. 
 
VENUS MASCULINUS 
 
Na oltář tvůj nekladou se vonné růže, radostné jako 
úsměvy panen, za zpěvu chorů, zatím co lid 
v oblacích kadidla klesá na dlažbu chrámu. Studený 
jest oltář tvůj, vychladlý, a jenom za noci vlhké 
plísně osamělý milující tajně se krade, aby zlíbal tvé 
roucho. 
 
V pustém chrámě, poházeném blátem a slinami, před
ztrnulým, němým bohem, jemuž se davy posmívají, 
klade skabiosy černé, dar povržené, prokleté vášně, 
v oběť lásky, jež plíží se jako pes z noci v noc. 
 
„Bože lásky mužů!“ šeptají rty unavené marnou 
modlitbou. „Má touha vzývá tě a hledá jako noční 
motýl jedovatou vůni černých květů, jež jej 
usmrcují.“ 
 
Ale oči prázdné z tmavých otvorů hledí bezcitně 
v ekstase vzývání. Mrtev je bůh, a morem páchne 
jeho zelené tělo. Neslyšíš smích? To příroda chechtá 
se vlastnímu dílu. 
__________________________________________ 
(Báseň tato otištěna jest z interpellace poslance      
p. Hybeše a soudruhů na říšské radě, ze 
stenografického protokollu poslanecké sněmovny, 
XVII. zasedání, 246. schůze, 25. listopadu 1903.) 
 
 

 
„Stivín poslal k cenzuře výtisk, a bylo sotva devět 
hodin, když si pro Sodomu přišla policie. Poněvadž 
všechny výtisky byly v tiskárně a bylo udáno, že je 
jich dvě stě, byla konfiskace provedena v ideální 
úplnosti. Stivín schoval přetištěných asi osm výtisků, 
k nimž scházely obálky, a to jsou ony výtisky, jež se 
objevily dodatečně v aukci u Zinka.  
(…) 
Počítal jsem již se ztrátou své existence u pošty. Bylo 
to krušné, ale přiznám se, že jsem nepozbýval chuti  
k další literární činnosti. Přes všechny překážky 
jsem si umiňoval, že necouvnu a neslevím nic z toho, 
co jsem chtěl jako literát uskutečniti. Nebyl jsem 
deprimován ani pochůzkami k soudu. Jedině, koho 
mi bylo líto, byl jednak Arnošt Procházka, jenž 
nerad k soudu chodil, jednak ubohý Stivín, jenž se 
dostal do věci jako Pilát do kréda. Nevěděl ani, oč 
běží, a než šel k soudu, ptal se mne zcela naivně, 
proč byla Sodoma zabavena a co má vlastně u soudu 
vypovídati. 
(…) 
Soud  se   Sodomou  dopadl  pro  mne  velmi  šťastně
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a rozhodně k malé spokojenosti podlého 
denuncianta. Tehdy totiž udělil císař rozsáhlou 
amnestii pro všechny tiskové delikty a do této milosti 
byl jsem zahrnut také já. Čekal jsem ještě 
disciplinární řízení ze strany ředitelství, ale tam dali 
celou záležitost také ad acta, a tím se ukončila tato 
epizoda mého života, jež dlouho vypadala jako 
hrozivé mračno.“ 

(Jiří Karásek ze Lvovic: Vzpomínky)

Až o několik let později, když se již na celý skandál 
zapomnělo, interpeloval na zasedání Říšské rady 
sociálnědemokratický poslanec Josef Hybeš ve věci 
Karáskových básní ministerského předsedu, a tak se 
mu podařilo zabavenou sbírku úředně očistit. Hybeš 
takto ostatně napomáhal i jiným českým literátům, 
kteří měli potíže s cenzurou, například Josefu 
Svatopluku Macharovi či Petru Bezručovi. Interpelace 
týkající se Karáska se dostala na pořad 246. zasedání 
Říšské rady 25. listopadu 1903, přestože ji Hybeš měl 
připravenou  již  v červnu.  Hybeše  podpořilo  dalších 

čtrnáct poslanců, neboť podle nich „tyto básně 
neobsahují absolutně nic, co by mohlo ospravedlňovat 
konfiskaci“. V roce 1905, celých deset let po svém 
vzniku, se tak na pultech českých knihkupectví 
konečně objevuje – autorem mezitím ovšem značně 
přepracované – knižní vydání Karáskovy Sodomy.  
 

–pn–
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O zvrhlostech, výstřednostech 
a nestvůrách 
„[…] přejeme-li dnes české kultuře nový rozmach, 
musíme především přát vítězství našemu Vůdci 
Adolfu Hitlerovi.“ 
 

(z projevu Emanuela Moravce při předávání 
cen za výtvarné umění v roce 1943)

Cenzurní zásahy se v letech protektorátu citelně 
dotýkají i umění výtvarného. Válečná léta tak v českém 
malířství (a dalších oblastech umění) vyvolávají 
nedobrovolnou stagnaci modernismu. Nacisté z umění 
vylučují expresionismus, dadaismus, kubismus            
a surrealismus, neboť právě projevy těchto 
uměleckých směrů chápou jako tzv. zvrhlé umění. 
 
Stejně jako v literatuře se i v umění výtvarném 
setkáváme s linií autorů oficiálních, zakázaných           
a s autory, kteří balancují na hraně (ne)povoleného. 
Karel Teige v prvním poválečném roce kriticky 
reflektuje danou etapu, v níž podle něj někteří autoři 
„chytrácky postavili svou produkci na pomezí 
zakázaného a dovoleného,“ a oceňuje ty autory, kteří 
„pohrdli jakýmikoliv taktickými manévry a jimž bylo 
samozřejmostí, že odmítli konformovat svou tvorbu,  
vědouce,    že   by    nejmenší    kompromis     znečistil
 

 

a znehodnotil to, co tvoří podstatu jejich poselství.“ 
Avšak Jindřich Chalupecký upozorňuje, že situaci 
nelze nahlížet v striktně černobílých barvách, neboť je 
třeba rozlišovat mezi výtvarníky ty, z jejichž děl se 
vytratila alegoričnost a jejichž tvorba sloužila čistě 
protektorátním představám o umění.  Chalupecký totiž 
věří, že „ten, kdo měl trochu možnosti mluvit, 
tisknout, vystavovat, a vyhnout se přitom nacistickým 
přáním, byl povinen udělat, co bylo v jeho silách.“  Jen 
tak se mohl udržovat český kulturní život. 
 
Cenzurní zásahy se rok od roku stupňují. Ještě            
v prvních letech protektorátu Němci neaplikují pojem 
„zvrhlého umění“ na české výtvarné umění tak 
důsledně jako na umění německé, o čemž kupříkladu 
svědčí rok 1940 a souborná výstava děl Jana Zrzavého, 
jehož tvorba zcela jistě naplňuje podstatu „zvrhlého 
umění“. Cenzura a zpřísnění vnitřní politiky se začíná 
projevovat zejména v roce 1944. V létě tohoto roku se 
ministr kultury Emanuel Moravec (1893–1945) 
vyjadřuje o současném českém umění jako           
o „zvrhlém“ a ostře se vymezuje proti „umělecké 
svobodě tvůrčích duchů“. Tyto tvůrčí duchy pak 
obviňuje z jejich „drzé výstřednosti“, která terorizuje 
duši   průměrného   člověka.  V důsledku   Moravcova 
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chápání situace dochází k totálnímu nasazení těchto 
„zvrhlých“ moderních umělců do výroby (například  
Z. Sklenář, J. Bauch, F. Gross, J. Liesler). 
 

 
 

EMANUEL MORAVEC (1893–1945), VOJÁK Z POVOLÁNÍ 
KRITIZUJÍCÍ BENEŠE ZA PODEPSÁNÍ MNIHOVSKÉ DOHODY, SE 

POZDĚJI STÁVÁ NADŠENÝM STOUPENCEM NACISMU. BYL 
PŘEDSEDOU KURATORIA PRO VÝCHOVU MLÁDEŽE V ČECHÁCH  
A NA MORAVĚ A ČLENEM PROTEKTORÁTNÍ VLÁDY VE FUNKCI 

MINISTRA ŠKOLSTVÍ A LIDOVÉ OSVĚTY. DNEŠNÍ SYMBOL 
KOLABORANTSTVÍ S NACISTICKÝM OKUPAČNÍM REŽIMEM 

SPÁCHAL 5. KVĚTNA 1945 SEBEVRAŽDU.  
 
Zajímavý je také pohled dobového kritika Dalibora 
Janků na Vojtěcha Tittelbacha (1900–1971), malíře 
pohybujícího se na hraně dovoleného. Vyjadřuje se 
k Tittelbachovu obrazu Madonna (Matka s dítětem) 
z roku 1941: „místo krásné ženy [Tittelbach] namaluje 
nafouklou nestvůru, při pohledu na niž se nám zvedá 
žaludek a v mysli nám zůstane nepříjemný pocit 
ošklivosti.“ Vojtěch Lahoda uvádí situaci na pravou 
míru, když podotýká, že se jedná o práci realistickou, 
beze stopy kubistických deformací nebo surrealistické 
proměny figury v objekt. 
 
Některé cenzurní zásahy, respektive představy nacistů 
o  oficiální  výtvarné  produkci mají paradoxní  účinek. 
 

Týká se to především akcí typu Výstavy malířů 
z Chodska, jež vznikají pod vlivem neustálého 
zdůrazňování regionalistických tendencí, které měly 
vést k rozdělení českého národního povědomí. Češi 
jsou vedeni k představě o sobě samých jako kmeni, 
jenž je podřadnější než národ. Paradox však spočívá 
v tom, že umělci sice naplňují německou myšlenku     
o podřadné roli kmene Čechů, ale ve výsledku se čeští 
(nejen) umělci zabývají kulturními a lidovými 
tradicemi, které v regionech slouží ke zdůraznění 
původních kořenů českého národa.   
 
Protektorátní cenzura se dotýká rovněž tvorby 
sochařů, kterým jsou tak prakticky znemožněny 
objednávky na monumentálnější práce. Například 
Vincenc Makovský (1900–1966) se v roce 1940 
zúčastnil soutěže o vítězný návrh pomníku Aloise 
Jiráska pro Litomyšl. Makovského návrh zvítězil, ale 
provedení pomníku mu bylo po léta protektorátu 
znemožněno. Pomník se proto dokončení dočkal až 
v roce 1959. 
 
Extrémnějším podmínkám týkajícím se nutnosti 
dodržování norem německé nacistické estetiky jsou 
vystaveni umělci v Terezíně. Josefinská Velká pevnost 
Terezína je proměněna v ghetto, v němž je mimo jiné 
zřízena technická kreslírna, která zaměstnává malíře, 
grafiky i architekty. Ti jsou povinni vytvářet 
zidealizované obrázky z ghetta. Kresby vznikají 
především za účelem nacistické propagandy, jež má 
ukazovat „město, které Vůdce daroval Židům“. Není 
tedy divu, že paralelně − potají − vznikají expresivní 
kresebné cykly představující skutečnost ghetta s jeho 
hrůznými podmínkami. Zakázaná činnost je však brzy 
prozrazena a autoři končí v Osvětimi.  
 
Závěrem tedy můžeme, nebo spíše musíme 
konstatovat to, co je z těchto řádků snad zřejmé, a to 
skrze redefinici nacistických pojmů, jimiž bylo 
operováno v souvislosti s výtvarným uměním: nikoliv 
zvrhlé umění, ale zvrhlá doba s nestvůrným 
zacházením s člověkem a jeho uměním. 
 

Tereza Pulcová
 

Autorka je studentkou bohemistiky na FF UK v Praze.
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Prokletý básník z Brna 
Pavel „Homér“ Ambrož se narodil 12. srpna 1964 
v Brně a patřil mezi hlavní postavy brněnského 
normalizačního undergroundu. Pro brněnskou scénu 
byl ikonou a někdy jej přirovnávali k Ivanu Martinu 
Jirousovi. V šestnácti letech ho bratranci seznámili 
s hudbou The Plastic People of the Universe a s prostředím 
tzv. antidiskoték hudebního kritika Jiřího Černého. Na 
různých hudebních akcích a také ve vyhlášených 
brněnských hospodách, kde se tehdy scházela tzv. 
nepřizpůsobivá mládež a umělci, se seznámil 
s brněnskými máničkami. Homér byl známý svým 
nezřízeným pitím a exhibicionistickými vystoupeními 
na veřejnosti. Jeho opilecké eskapády nejednou končily 
na stanici Veřejné bezpečnosti. Hlavně ale proslul jako 
autor smutně syrových básní a hudebních textů. 
Básně, jež se těšily nemalé pozornosti jeho okolí, psal 
od svých patnácti let, ale během normalizačního 
období nemohly být vydány a často se proto mezi 
známými půjčovaly a opisovaly, což vyneslo Pavlu 
Ambrožovi přezdívku Homér. Své básně šířil (a to       
i po revoluci) formou samizdatu – většinou je rozdával 
náhodným kolemjdoucím či spíše spolustolovníkům. 
 

 
 
V období normalizace, konkrétně roku 1984, mu jeho 
přítel a editor Luboš Vlach vydal k jeho dvacátým 
narozeninám samizdatem básnickou sbírku Zákaz 
vycházení v edici Predikace (vyšel zde např. J. Gruša,   
A. Stankovič, E. Bondy). V jednom rozhovoru Vlach 
uvedl: „Homér psal lidovou poezii, vlastně jakýsi 
undergroundový folklór. Jeho texty zhudebnily 
některé  hudební  formace,  např. Čočka, Idiot Crusoe, 

Nicmoc Kvintet, jeho verši se inspirovaly kapely Děti 
kapitána Morgana, Mongolovy městské sady, Mira 
Kubín a spousta lidí jeho verše znala a zná zpaměti.“
Homérovy verše byly zařazeny do výběrových 
sborníků jihomoravské poezie Uprostřed průmyslové noci 
zpěv (1983) a Tento večer (1987). Ty však nebyly kvůli 
svému obsahu vydány. Vyšly až po revoluci.  
 
MORUŠE 
 
Okolo blázince pokvetou moruše 
doktor mi před chvílí promlouval do duše 
Promlouval do duše obral mne o duši 
až jsem se proměnil v jednu z těch moruší 
 
V zahradě za chvíli pokvetou šeříky 
chci dveře otevřít jenže jsou bez kliky 
Tak se tu procházím od stěny ke stěně 
dokud v mém chování nedojde ke změně 
 
Okolo blázince rozkvétaj moruše 
co vám mám povědět já člověk bez duše 
Jsem sám a nikdo z vás snad ani netuší 
jak někdy závidím rozkvetlým moruším 
 
Stromy už rozkvétaj jaro je v rozpuku 
nemám s kým promluvit koho vzít za ruku 
Koho vzít za ruku když nemám přítele 
čekat až funebrák v rakvi mi ustele 
 
Byl členem kapely Lambrechtův psychometr, která vznikla 
v roce 1981, bohužel však nestačila odehrát mnoho 
koncertů (poslední se konal v roce 1982). Po jejím 
rozpadu byl v letech 1991 až 2002 členem kultovní 
hudební formace Idiot Crusoe. Zde působil jako textař  
a exhibicionistický performer. Po revoluci byl také 
členem kapely Já jsem poznal, která zhudebňovala jeho 
texty. 
 
„Dosti brzo jsme začali spolu s Vrutovýma               
a Karlosovýma textama zhudebňovat i texty 
brněnského prokletého básníka HOMÉRA, který se 
samozřejmě k nám taky přidal a díky svému 
vrozenému exhibicionismu prováděl různá alotria. 
Jednou, když si cpal paličky od bicích do zadku, už 
to přítelkyně našeho tehdejšího bubeníka Ervina 
nevydržela a dala mu ultimátum: Buď já nebo Idioti. 
Bohužel vyhrála ona a jeden z našich nejlepších 
bicmenů byl v čudu.“ 
 

(Jan „Žanek“ Miksa, člen kapely Idiot Crusoe)
 

PAVEL AMBROŽ 
JAKO ZPĚVÁK 

SKUPINY 
LAMBRECHTŮV 

PSYCHOMETR 
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„Když mě na jaře roku 1990 propustili z lapáku        
i blázince, hlavní stan brněnských androšů 
restaurace U Formana byl uzavřen. Hledaje novou 
nálevnu narazil jsem na hospůdku U Němca, kde se 
tehdá scházela zajímavá partička lidí. U piva 
probíhá seznamování rychle, takže jsem brzy zjistil, 
že Vrut (Pavel Vurm) a Žanek založili kapelu IDIOT 
CRUSOE. Já měl z pakárny spoustu básniček,          
a i když kapela svůj hit již měla (Vrutovo Nefetuj!), 
nabídl jsem se – zatím – k externí spolupráci. Co se 
dělo dál, je ad a) – zahaleno alkoholickým oparem, 
ad b) – jsem byl pracovně vytížen v redakci 
Moravského expresu.“  
 

(Homér: Z louže pod okap)

V jeho básních lze nalézt inspiraci Villonem, 
Gellnerem, Kafkou, Burroughsem nebo Selbym.        
V Homérových verších nalezneme černý humor, 
naivitu, prostořekost, prostředí Brna, ženy, pocity 
zklamání a deziluze, častými motivy jsou stavy 
šílenství, hřbitov a restaurace (jistou motivickou 
podobnost vykazují verše J. H. Krchovského). Jeho 
básně vznikaly převážně v různých hospodách, kde 
trávil hodně času, a psal je srozumitelně, prostými 
čtyřveršími, proto také oslovovali tolik posluchačů.     
I když mohou Homérovy básně někomu připadat 
naivní, dovedly svou jednoduchostí vyjádřit hloubku 
lidského života, jeho radosti i strasti. Kromě škopku 
(jak se v hantecu říká pivu) miloval kočky – ta jeho se 
jmenovala podle slavné punkové zpěvačky a básnířky 
Patti Smith. Pavel Homér Ambrož zemřel 20. 
listopadu 2011, několik dnů po Ivanu Martinu 
Jirousovi. Za života mu oficiálně vyšla jediná sbírka 
(Moruše, 2003), po jeho smrti k ní pak přibyl soubor 
Homérových „posledních básní“ Závěť (2012). 
 
Jeho hlas můžeme dnes zaslechnout prostřednictvím 
básníkova rozhovoru s Dorou Kaprálovou pro pořad 
Nesvítí, už jenom bliká (který je k nalezení na internetu): 
 
„Já už jsem tady jednou byl. / Jak to víš? / Ty si 
nikdy neměla deja-vu? / Ano. / Tak vidíš.“ 
 

„Kdy jseš Homére šťastnej? / Když se mi podaří 
napsat pěkná báseň.“ 
 
V Brně se od doby jeho smrti pořádá festival nazvaný 
Homer’s Memorial, kde se sejdou jeho přátelé, příznivci 
a lidé, kteří mají rádi alternativní kulturu. 
 
PAKÁRNA 
 
psychiatr tuhle mi povídal:  
Tolik je v životě pěknýho!  
A já mu v tu ránu pěstí dal;  
myslim rač na něco jinýho! 
 
Psychiatr tuhle mi taky řek:  
Ty nevíš, co příjde nakonec. 
Já jen povídám, dyk mám svůj věk 
a konec je přeci všech nás věc! 
 
Psychiatr z očí do očí 
praví: Proč černě vidíš svět?  
Já se rač do kalhot pomočil. 
Svět stojí za hovno co stal se Svět 
 
Psychiatrům ptáčci zpívají,  
od rána do noci, celej den.  
Ať mi tu kazajku sundají! 
Dyk už jsem životem unaven! 
 

 
 
Měla jsem to štěstí, že jsem se s Homérem vícekrát 
potkala a viděla jeho exhibice na několika koncertech 
kapely Idiot Crusoe. Homér byl velmi citlivý člověk, 
z jeho očí vyzařoval smutek. Nejšťastnější byl, když 
mohl recitovat své básně a dlouze rozprávět a u toho 
popíjet své oblíbené pivo.  

Lenka Dostálová
 

Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje 
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
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Příběhy filmové cenzury v USA
Záhy po vzniku prvních filmů si nejrůznější ochránci 
veřejné morálky uvědomili, že kinematografie – byť 
tehdy ještě černobílá a němá – má nemalý vliv na 
společnost, koneckonců s ní mohl přijít do styku        
v podstatě kdokoliv, bez ohledu na společenskou 
třídu, věk, pohlaví nebo vzdělání. Proto se nové 
médium ocitlo velmi brzy v centru pozornosti dlouhé 
řady rozličných organizací, spolků, výborů a lig, jejichž 
programem byla ochrana těch „správných hodnot“, ať 
už si konkrétní sdružení a jednotliví členové pod tímto 
označením představovali cokoliv. Tento dohled na 
filmovou produkci se v mnoha zemích postupně 
institucionalizoval a vznikaly kvůli němu zvláštní státní 
úřady. K tomu všemu přitom nedocházelo zdaleka jen 
v krajinách ovládaných totalitními režimy, ale dokonce 
i v symbolu svobodného světa, tedy ve Spojených 
státech amerických. Přestože hlavním zaklínadlem se              
v podobných případech stalo slovo „morálka“, lze 
rozlišit celou řadu příčin filmové cenzury – což 
ilustrujeme několika příklady, vybraných právě z dějin 
americké kinematografie. 
 

 
 
RASISMUS 
 
Jeden z nejslavnějších amerických snímků všech dob 
natočil již v roce 1915 režisér D. W. Griffith – 
černobílý a němý film Zrození národa, dlouhý skoro tři 
hodiny a předkládající divákům osobitou interpretaci 
období rekonstrukce amerického Jihu po prohrané 
občanské válce, vznikl na základě dvou oblíbených 
románů The Clansman (Příslušník klanu) a The Leopard’s 
Spots (Levhartí skvrny) od Thomase Dixona mladšího, 
kazatele a synovce jednoho z předních činitelů Ku 
Klux Klanu. Přestože tvůrci snímek uvedli tzv. 
Ospravedlněním filmového umění („Neobáváme se cenzury,  
neboť si neklademe  za cíl pohoršovat nepřístojnostmi 
 

či obscénností, vyhrazujeme si však právo svobodně 
vylíčit temnou stránku zla a vyzdvihnout záři a moc cti 
– právo přiznané umění psaného slova, umění, jemuž 
vděčíme za Bibli a Shakespearova díla.“) a filmovými 
odborníky je tento snímek pro své filmařské 
novátorství, technické efekty a umělecké postupy 
zaslouženě považován za jedno z nejvýznamnějších 
děl světové kinematografie, je nutno konstatovat, že ve 
Zrození národa je zachycen hluboce zakořeněný 
rasismus. Film krátce po premiéře kritizovala za 
rasistické vylíčení černochů nově vzniklá Národní 
asociace pro povznesení barevného obyvatelstva, její 
výzva adresovaná Národní radě pro filmovou cenzuru 
však byla kvůli názorově nejednotné radě neúspěšná. 
Uvádění snímku zvláště ve velkých městech provázela 
ovšem vlna protestů a snímek se stal předmětem řady 
soudních procesů. Jak tomu však bývá i dnes, 
kontroverzní pověst návštěvnosti snímku nikterak 
neublížila, ba právě naopak – Zrození národa se stalo 
prvním kasovním trhákem éry němého filmu. 
 
PODSVĚTÍ 
 
V roce 1932 natočil Howard Hawks gangsterku 
Zjizvená tvář, jeden z prvních filmů o organizovaném 
zločinu, který podle jeho tvůrců věrně zachycuje 
činnost mafie a korupci ve vládních kruzích. Snímky 
takto kombinující zábavu se sociální kritikou se často 
setkávali s odporem cenzorů, protože údajně 
porušovaly tzv. Produkční kodex vzbuzováním sympatií 
se zločinci a/nebo seznamovaly snadno ovlivnitelnou 
mládež s úspěšnými kriminálními praktikami. Zjizvenou 
tvář čekalo náročné vyjednávání s cenzory a přestože 
tvůrci filmu svolili k četným úpravám, na řadě míst 
narazil i druhý pokus o uvedení snímku do kin na 
tvrdý odpor. Rozhořčený producent Howard Hughes 
proto vydal veřejné prohlášení proti cenzuře, v němž 
mimo jiné stálo: „Cenzura začala vážně ohrožovat 
svobodu projevu. Samozvaní ochránci veřejného blaha 
ztělesnění cenzurními úřady propůjčují svůj vliv          
a podporu sobeckým a ničemným zájmům o potlačení 
filmu jednoduše proto, že pravdivě zachycuje poměry 
ve Spojených státech, které se na prvních stránkách 
deníků propírají od nástupu prohibice. Zjizvená tvář je 
upřímná a působivá obžaloba nadvlády gangů             
v Americe a jako taková může neocenitelně přispět     
k donucení státních úřadů i federální vlády, aby proti 
zločincům zakročily tvrději a vymýtily gangsterismus   
v zemi.“ Nakonec se však filmaři dočkali jen 
částečného vítězství – v jednotlivých amerických 
státech se promítaly tři různé verze Zjizvené tváře. 
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NEMRAVNOST  
 
Když v roce 1951 vznikala filmová adaptace slavné 
divadelní hry Tramvaj do stanice Touha, tvůrci snímku –
režisér Elia Kazan a dramatik Tennessee Williams –
byli varováni již v průběhu natáčení, že hra se na 
stříbrné plátno nedostane bez zásadních výpustek 
určitých pasáží a dialogů. Kazan s Williamsem však 
byli neoblomní a po úspěšném vyjednávání nabyli 
dojmu, že jejich film má cestu k divákovi otevřenou. 
Zřejmě ovšem nepomysleli na to, že cenzura má         
v americké kinematografii ještě další nástroj – filmové 
studio nepotřebuje souhlas scenáristy ani režiséra        
k tomu, aby dokončený snímek sestříhalo. Tzv. právo 
posledního střihu bylo uplatněno i v tomto případě     
a studio Warner Brothers tváří v tvář četným 
připomínkám a námitkám ze strany Legie slušnosti 
přepracovalo problematické části toho, co Kazan        
s Williamsem považovali za hotové dílo (celkem si tyto 
zásahy vyžádaly pět minut filmu). Snímek se přesto po 
svém uvedení dočkal odsudků pro svou údajnou 
amorálnost a vulgárnost. Vystřižený materiál byl po 
dlouhá léta považován za ztracený a teprve od roku 
1993 mají diváci možnost vidět původní verzi 
Kazanova snímku. 
 

 
 
ROUHÁNÍ 
 
Snímek Poslední pokušení Krista natočil podle 
stejnojmenného románu Nikose Kazantzakise v roce 
1988 Martin Scorsese a producenti právem očekávali 
bouřlivé reakce. Samotné natáčení se odkládalo celých 
deset let, protože režisér nemohl najít studio ochotné 
riskovat útoky křesťanských fundamentalistů. Odpůrci 
přitom vycházeli z částečně nepravdivých informací –
že se Scorsese chystá vylíčit Ježíše Krista jako 
homosexuála nebo že chce ve filmu použít barvité 
sexuální výjevy. Po strastiplném hledání se snímku 
nakonec ujala společnost Universal Pictures, ovšem    
s  postupujícími  pracemi na  filmu se  dále  stupňovaly

nátlakové akce jeho křesťanských odpůrců. Premiéra 
Posledního pokušení Krista vyvolala v celé zemi ostré 
spory, přičemž mnoho protestů vycházelo z neznalosti 
skutečného obsahu Scorseseho snímku a ze snahy 
křesťanských spolků vystupovat na veřejnosti 
jednotně. Nepokoje provázely promítání snímku na 
mnoha místech ještě dlouho po jeho premiéře. 
 

 
NÁSILÍ 
 
Když Oliver Stone v roce 1994 natáčel Takové normální 
zabijáky, líčící příběh páru masových vrahů, kteří se 
stanou skrze bulvární média lidovými hrdiny, způsobil 
jeho snímek značný rozruch ještě před svým uvedením 
do kin. Film byl zatracován pro údajnou glorifikaci 
násilí a podněcování k němu – přestože režisér svůj 
snímek charakterizoval jako obžalobu násilí, jeho 
kritici tvrdili, že „je příliš násilný na to, aby mohl násilí 
odsuzovat“. Snímek přitom není zdaleka tak akční, jak 
se jeví zásluhou dynamické hudby a rychlého střihu,    
a násilí zachycuje spíše nepřímo – vraždění naznačují 
zvuky, nikoliv obrazy. Jistou zvláštností je v tomto 
případě fakt, na který se později odvolávali též někteří 
američtí cenzoři, že během následujících let několik 
odsouzených zločinců hovořilo o svém údajném 
ovlivnění Stoneovým snímkem. Také z tohoto důvodu 
vášnivé debaty či soudní spory kolem Takových 
normálních zabijáků dodnes zcela neutichly.  
 

–pn–
 
POUŽITÁ LITERATURA: 
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cenzury). Praha: Knižní klub 2005, 320 stran. 
 



 

 

Cenzúra ľudských životov 
 

S jednou z nezvyčajných foriem cenzúry sa môžeme 
stretnúť nikde inde, ako v Rusku, v krajine, kde sa 
takmer všetko stratí pod jej nesmiernou rozlohou. 
Veľmi málo literatúry a  veľmi málo zdrojov sa dá 
nájsť k tejto „záhadnej“ ruskej téme, avšak veľmi veľa 
životov a veľké množstvo príbehov ľudí sa týmto 
nepatrným krokom zmenilo. 
 
V roku 1922 bol napísaný dlhý zoznam mien, ktorý 
vylučoval z ruského národa asi 160 predstaviteľov 
nežiaducej inteligencie. Vladimír Iľjič Lenin podpísal 
tento veľký hárok papiera a zbavil sa tak zbytočnej 
záťaže, ktorá mu znepokojovala spánok. Dva parníky 
– Oberbürgermeister Haken a  Preussen – odplavili    
22. septembra 1922 z Petrohradu, v druhom sa plavili 
mnohí filozofi, literáti, profesori, jednoducho liberálne 
zmýšľajúci ľudia. O najznámejšom z nich informovali 
aj zahraničné noviny, bol ním Nikolaj Berďajev. 
Ostatným sa nevenovala prílišná pozornosť a okrem 
toho, všetky médiá mali strach aj čosi pošepkať 
o neprávosti. Odchodu na lodiach predchádzali 
výsluchy a skonštruované procesy. Už dopredu sa 
vedelo, kto a čo urobil a prečo by mal „dobrovoľne“ 
opustiť krajinu. Väčšina vysťahovaných si so sebou
brala celé rodiny a keďže im cestu štát nepreplácal, 
museli sa buď neúnosne zadlžiť, alebo inak finančne 
zneistieť. To nebol dobrý štart do nového života na 
Západe. 
 

 
 
Pripomeňme si však dvoch významných umelcov, 
ktorí tiež opustili Rusko v rámci tejto masovej 
cenzúry. Bol ním napríklad LEV KARSAVIN (1882–
1952), ktorý bol vinný prakticky už z toho, že vyznával 
staré náboženské Rusko. Z knihy, ktorá je v súčasnosti 
asi  jediným presným  popisom udalostí  v Rusku roku 

1922, Parník filozofů – Lenin a vyhnání inteligence, 
pochopíme, že v skutočnosti sa používali vymyslené 
a v mnohom sa nezhodujúce obvinenia, prečo je ten 
ktorý človek nevhodný pre štát. V roku 1911 napísal 
Karsavin knihu Mnišství ve středověku, čo zreteľne 
odkazuje na jeho silné náboženské cítenie. 
Zdôrazňoval silu pravoslávia ako historickej 
skutočnosti neoddeliteľnej od Rusov. Dva roky pred 
odchodom do exilu spísal stredoveký traktát Noctes 
Petropolitanae. Spolu s ním sa nalodila aj jeho manželka 
a tri malé deti, ktoré s ním nakoniec prechodili 
niekoľko štátov. Exilová loď ho priviedla do Berlína, 
kde sa sústredil v spolku okolo Berďajeva a písal 
články do rôznych exilových novín. Neskôr začal 
vyučovať, no práce sa mu nehromadilo a finančných 
prostriedkov na život v Berlíne bolo málo. Spolu 
s ďalšími ruskými exulantmi odchádza do Paríža, kde 
prispieva do časopisu Cesta. V knihe Cirkev, osobnosť 
a štát podporil ideu euroázijstva, ktorej bol zástancom. 
V roku 1938 sa odsťahoval do Litvy, kde dostal 
miesto učiteľa na univerzite. O niekoľko rokov neskôr 
bol zatknutý a poslaný do gulagu. 
 

 
 

LEV KARSAVIN (1882–1952),  
RUSKÝ NÁBOŽENSKÝ FILOZOF A HISTORIK 
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Ďalším umelcom, tentokrát maliarom a súčasne 
spisovateľom, bol IOSIF ALEKSANDROVIČ MATUSEVIČ
(1879–1940), o ktorého živote máme len sporé 
informácie. Vyštudoval obor maliarstvo v Odese, no 
neskôr sa najmä venoval žurnalistike a písal do 
mnohých časopisov (Časopis pre všetkých, Rampa a život). 
Po nútenej emigrácii sa usadil v Berlíne, kde sa 
venoval prevažne písaniu do množstva časopisov 
a uplatnil sa tiež v Spolku spisovateľov. Ako väčšina 
jeho ruských priateľov sa odobral po čase do Paríža, 
kde okrem prispievania do žurnálov pracoval na 
románe Marina Šerstogatova. Z maliarskeho umenia sa 
venoval najmä portrétovaniu a navrhol obálku knihy 
Pamäti A. Bloka. Počas pobytu v Berlíne mal 
v tamojšej galérii výstavu všetkých svojich prác, na 
ktorú napísal pozitívnu odozvu V. V. Nabokov. 
V roku 1934 dokončil svoj jediný román a o niekoľko 
rokov bol zadržaný gestapom, pretože bol židovského 
vyznania (aj keď vieru nepraktizoval). 
 
Osudy mnohých z týchto umelcov skončili tragicky 
a pokiaľ prežili vysťahovanie z vlasti a úplnú chudobu, 
ktorá  ich  čakala  v  neznámom  svete  Západu,  veľká 

časť z nich bola obvinená za čias nacizmu zo 
židovstva a odsúdená. Ťažko súdiť, či by neurobili 
lepšie, keby odmietli vysťahovanie. Alebo či by túto 
ruskú inteligenciu dostihli iné zverstvá, ako čistky 
alebo podobné násilné vraždy. Môžeme však s istotou 
tvrdiť, že zanechali v západnom svete posolstvo už 
len svojimi osudmi vyhnancov z vlastnej krajiny, ktorá 
sa ani na okamih za nich nepostavila. Lenin vyriešil 
cenzúru v Rusku týmto jednoduchým a rýchlym 
spôsobom, veď pálenie kníh, či iné šikanovanie by 
bolo iba zdĺhavým procesom, ktorý by možno aj tak 
nevylúčil tajné vydávanie pamfletov či kníh. 
 

Eva Smininová
 

Autorka studuje třetím rokem obor Estetika
na Masarykově univerzitě v Brně.
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České filmy pod zámkem 
Jako tzv. trezorový film se označuje snímek, který je 
mocenskými orgány stažen z důvodu možného 
neblahého vlivu na společnost. Tento vliv se pohybuje 
v těchto oblastech – násilí, obscénnost, společenská 
nepřijatelnost, náboženský obsah a politický obsah. 
 
Zde se soustředíme na skupinu filmů z ideologického 
hlediska údajně závadných, a to jednak na snímky 
vzniklé v období politického uvolnění v 60. letech, 
jednak filmy zakázané během normalizace. Možnost 
umístit snímek do trezoru souvisí se státní 
kinematografií, kdy role producenta přísluší státu,        
v jehož moci je promítání některých filmů nepřipustit. 
V bývalém Československu plnily tuto úlohu Filmové 
studio Barrandov (monopol pro výrobu českých 
celovečerních filmů) a zdejší ústřední dramaturg, 
Filmová rada, ČSF (Československý film), Ideologická 
komise ÚV KSČ a orgán pro cenzuru HSTD (Hlavní 
správa tiskového dohledu). Filmová cenzura se dělila 
podle několika kritérií: přímý zásah – zasahování do 
samotných děl (HTSD); nepřímý zásah – schvalování 
příkazů a směrnic ovlivňujících filmovou tvorbu 
(Ideologická komise ÚV KSČ); předběžná kontrola –
kontrola literárního a technického scénáře a pracovní  
a hotové kopie; následná kontrola – neuvedení již 
dokončeného  filmu   nebo  jeho  stažení  z  distribuce
 

v kinech (nejčastější typ cenzury) a tzv. autocenzura –
sám autor provedl změny, aby vyhověl ideologickým 
požadavkům. 
 

 
SNÍMEK KARLA KACHYNI UCHO, NATOČENÝ ROKU 1970,  

SE DOČKAL OFICIÁLNÍ PREMIÉRY AŽ O DVACET LET POZDĚJI,  
V ROCE 1990 
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Trezorové filmy lze také rozdělit na primární              
a sekundární. Primárním trezorovým filmem nazýváme 
film, který je zastaven v průběhu natáčení, 
postprodukce či v je v dokončeném stavu zakázán, 
aniž by byl uveden do kin (Skřivánci na niti, Ucho, Hra   
o jablko, Den sedmý, osmá noc, Smuteční slavnost, Zabitá 
neděle, Nahota, Pasťák, Archa bláznů). Sekundárním 
trezorovým filmem se stává snímek, který je uveden 
do kin, avšak po nějaké době je stažen z oběhu 
(Všichni dobří rodáci, Až přijde kocour). 
 
Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území 
Československa 21. srpna 1968 začala normalizační 
éra. Ve filmovém průmyslu znamenala normalizace 
pro filmy nové filmy a jejich tvůrce velkou změnu. 
Byla pozastavena výroba filmů s antisocialistickými         
a antisovětskými postoji a snímky s problematickým politicko-
ideovým vyzněním byly uloženy do trezoru nebo úplně 
zničeny. Někteří režiséři emigrovali (Miloš Forman, 
Jan Němec, Vojtěch Jasný, Ivan Passer), jiní zůstali, ale 
přestali se věnovat filmařské činnosti, a další se časem 
přizpůsobili. K významným titulům, jež v této době 
potkal osud trezorového filmu, se řadí kupříkladu 
Skřivánci na niti (Jiří Menzel), Ucho (Karel Kachyňa),    
O slavnosti a hostech (Jan Němec), Pasťák (Hynek 
Bočan), Sedmikrásky (Věra Chytilová), Smuteční slavnost 
(Zdeněk Sirový), Intimní osvětlení (Ivan Passer), Až přijde 
kocour a Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný). Na dva 
trezorové snímky se zde podíváme podrobněji… 
 

 
 

REŽISÉR ZDENĚK SIROVÝ (VPRAVO) PŘI NATÁČENÍ SMUTEČNÍ 
SLAVNOSTI  PODLE ROMÁNU EVY KANTŮRKOVÉ – SNÍMEK  

Z ROKU 1969 MOHL BÝT OFICIÁLNĚ UVEDEN AŽ V ROCE 1990 
 

Snímek Ucho byl jedním z nejdůkladněji střežených 
trezorových filmů. Autorem předlohy byl Jan 
Procházka, který patřil k reformnímu křídlu KSČ a po 
nástupu normalizace se proto ocitl v nemilosti 
(tehdejší události se podepsaly na jeho zdraví a roku 
1970 zemřel) – Procházkovo jméno se tak 
neobjevovalo ani v titulcích snímků natočených podle 
jeho scénářů. Kachyňův snímek Ucho je komorní 
psychologické drama odehrávající se během jedné 
noci. Vysoký funkcionář a jeho žena zjistí, že jsou 
odposloucháváni ve svém vlastním domě tzv. uchem. 
Ve filmu je velmi plasticky vykreslena nejistota            
a strach hlavních postav, které mistrně ztvárnili 
Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová. Tvůrci 
snímek opatřili úvodní sekvencí, která se však do filmu
nedostala: „Tento příběh, kdyby nebyl vymyšlen a stal 
se, nejspíš by se mohl odehrát v Praze a to v roce 
1952, kdy socialismus byl ještě velice zdeformován.“ 
Téma odposlouchávání a zneužívání moci totalitním 
režimem uvrhlo film na celých dvacet let do nemilosti. 
 

 
 

Film Pasťák natočil režisér Hynek Bočan v roce 1968 
podle stejnojmenné novely Karla Misaře. Snímek 
vypráví příběh mladého učitele, který v šedesátých 
letech nastupuje na místo vychovatele v jednom 
pražském ústavu pro mládež. Film nemohl být vůbec 
dotočen, neboť podle hodnocení normalizátorů v něm 
bylo vylíčeno příliš mnoho negativních aspektů 
politického a společenského života, na nichž nesl velký 
podíl tehdejší režim. Celý snímek nadto prostupovala 
atmosféra bezvýchodnosti a pesimismu, doprovázená 
syrovými, někdy až brutálními scénami z prostředí 
popisovaného ústavu. Režisér Hynek Bočan vzpomíná 
na proces  zákazu následovně: „Ocitli jsme se v situaci, 
kdy měly začít dokončovací práce, a najednou mě 
pozvali ke zvláštní projekci. V projekčním sále sedělo 
pět pro mě úplně cizích lidí, jen o jednom jsem věděl, 
že je to předseda stranické organizace Leiter. ... Zhaslo 
se, začali promítat Pasťák, a do toho vždycky Leiter 
rozsvítil, cvaknul verzatilkou a něco si zapsal. To dělal 
třetinu filmu, velmi často, pak zhasnul a už nedělal nic. 
A já jsem pochopil, že je konec. Skutečně mi pak řekli, 
že tohle teda ne.“ Snímek Pasťák mohl být dokončen  
a uveden do českých kin až v roce 1990. 
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PASŤÁK (1968) S IVANEM VYSKOČILEM V HLAVNÍ ROLI  
 

Je zjevné, že si komunisté byli vědomi síly uměleckého 
vyjádření a toho, že některé filmy by mohly odkrýt 
veřejnosti pravdu o stavu tehdejší české společnosti.  
A právě takové snímky byly v Československu po 
dlouhá léta ukládány do trezoru. 
 

Lenka Dostálová
 

Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje 
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
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Některé mezníky literární  
cenzury za rané normalizace
SNAD KAŽDÝ Z NÁS BY SI VYBAVIL JMÉNO NĚJAKÉHO AUTORA, JEHOŽ KNIHY BYLY PO SRPNU 1968 TAKZVANĚ 
ZAKÁZANÉ, ZCENZUROVANÉ. ALE JAK VLASTNĚ CENZURA FUNGOVALA? BYLA TO INSTITUCE, ANEBO SPÍŠE 
SOUBOR JEVŮ, KTERÉ NÁSLEDNĚ PŘISPÍVALY KE KÝŽENÉMU ODSTRANĚNÍ NĚKTERÝCH AUTORŮ Z EDIČNÍCH 
PLÁNŮ, KDYŽ UŽ NE PAMĚTI LIDÍ? 

Období po srpnu 1968 se běžně označuje jako 
normalizace, ztotožňuje se s omezováním lidských, tedy 
i publikačních práv a vůbec je považováno za období 
důsledné cenzury. Zabýváme-li se však tématem 
podrobněji, zjistíme, že je to s jasnou definicí 
normalizační cenzury a jejími konkrétními pojmy 
poněkud složitější. Jak vlastně fungoval literární život 
během tzv. první vlny normalizace v letech 1970 až 
1977, se pokusíme ukázat na několika konkrétních 
událostech, jež souvisely s vývojem oficiální linie 
literatury a kultury vůbec a které často nacházely 
užitečný nástroj v dobovém tisku, mj. v celonárodním 
deníku Rudé právo, týdeníku Tvorba nebo Literárním 
měsíčníku. 
 
Literární život byl v 70. letech deformován politickou 
mocí, jež ovlivňovala snad všechny členy literárního 
pole (recenzenty, redaktory a další nakladatelské 
pracovníky), a osobovala si tak právo určovat, kdo 

implicitně určován také čtenářský vkus. Za zásadní 
dokument určující posrpnový kulturně-politický vývoj 
se považuje Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti 
od XIII. sjezdu KSČ, které bylo schváleno 10. 12. 1971. 
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Ke splývání politického a kulturního prostoru už však 
nějakou dobu docházelo, politické prověrky se 
samozřejmě nevyhnuly ani oblasti literatury – recenze 
na poezii psalo do všech tří zmíněných periodik 
všehovšudy dvacet lidí, vedení redakcí bylo pečlivě 
vybrané, jednotlivá nakladatelství kontrolovala ediční 
rada ministerstva kultury a roku 1972 ustanovený Svaz 
českých spisovatelů měl nejen ve vedení prověřené, 
loajální autory. Literární pole se tedy pozvolna 
institucionalizovalo, bylo postupně zbavováno 
autonomie a stalo se závislým na politické situaci. 
 
Ještě je nutné připomenout, že Úřad pro tisk               
a informace fungoval již od září 1968. Krátce po jeho 
zřízení následovalo plošné zastavování vydávání 
kulturních časopisů, poté se jako první začala kultuře 
soustavně věnovat Tvorba, a to od září 1969. Vedl ji Jiří 
Hájek. I nadále však mohla vycházet některá 
literárněvědná periodika či nakladatelské propagační 
bulletiny (např. Nové knihy), o dění v kultuře se 
pravidelně psalo též v Rudém právu. 
 

 
 

BÁSNÍK VILÉM ZÁVADA PŘEDNÁŠÍ SLAVNOSTNÍ PROJEV ZA SVAZ 
ČESKÝCH SPISOVATELŮ U PŘÍLEŽITOSTI ZNOVUOTEVŘENÍ 

PAMÁTNÍKU PETRA BEZRUČE V KOSTELCI NA HANÉ ROKU 1977 
 
Institucionalizace se týkala také nakladatelství. České 
ministerstvo kultury zřídilo roku 1970 odbor knižní 
kultury, pod nějž spadala tzv. ediční rada a Svaz 
nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých 
podniků. V nakladatelstvích tehdy proběhla nařízená 
kontrola hospodaření a údajně z ekonomických 
důvodů bylo do září 1970 z edičních plánů staženo na 
130 titulů. 
 
Z hlediska tzv. cenzury je pozoruhodné i dění kolem 
Svazu českých spisovatelů (SČS), který vznikl roku 
1969 a měl nahradit dosavadní Svaz československých 
spisovatelů. Jeho stanovy ale nikdy neschválilo ani 
ministerstvo vnitra, ani ministerstvo kultury, a tak de 
jure neexistoval. Postupně mu byl znemožněn styk se 
zahraničím,  zákaz  činnosti postihl  více  jak  polovinu 

jeho členů. Během roku 1970 bylo Svazu českých 
spisovatelů zakázáno vydávat periodické                      
i neperiodické tiskoviny, svazové nakladatelství 
Československý spisovatel bylo převedeno pod Český 
literární fond. Za to dostal SČS finanční náhradu, 
zároveň mu byl obestaven účet – ztratil tak vlastní 
ekonomickou základnu, jeho zánik pak 25. května 
1970 konstatoval přípis ministerstva vnitra. 
 
Podrobněji se ke konceptu socialistické literatury 
vyjádřil o rok později Jan Kozák na dobříšském sjezdu 
nově ustanoveného, přísně výběrového Svazu českých 
spisovatelů. Přednesl sjezdovou  zprávu, v níž označil 
vedení původního SČS za reakční hegemony               
a odsoudil dění v oblasti literatury na konci 60. let. 
Konstatoval také, že konsolidace v oblasti literatury
neprobíhá snadno – autory i kritiky proto vyzval, aby 
v názorech nebyli shovívaví a tolerantní. Miroslav 
Procházka to v červenci 1990 v Literárních novinách
nesmlouvavě okomentoval: „Tento projev téměř 
dokonale vyčistil pole české literatury, kritiky, literární 
vědy a estetiky, jelikož pro vykonavatele moci se stal 
podkladem pro represívní opatření proti různým 
autorům, časopisům, postojům, ideologiím atd.“ 
 

 
Spolu s Poučením z krizového vývoje přispěl tento projev 
ke zploštění jazyka literární kritiky, která se od té doby 
ráda a hojně zaštiťovala sémanticky vyprázdněnými 
obraty jako „modernost v obsahu i formě“, 
„socialistické hodnoty“ či „žánrová bohatost“. 
Z lexikálního hlediska je pozoruhodné i to, jak se 
pracovalo s názvy jednotlivých institucí, neboť jak 
Svaz českých spisovatelů, tak nakladatelství 
Československý spisovatel nesly stále stejné označení –
proměnil se však jeho význam, došlo k jeho 
přeznačení. Kontinuita obou institucí ovšem zůstala 
zdánlivě nepřerušena. 
 
Zdůrazněme závěrem ještě to, že cenzura se v letech 
1970–1977 spíše než coby  konkrétní  zákonná  úprava

JAN KOZÁK  
(1921–1995),  
ČESKÝ PROZAIK,  
PO SRPNOVÉ OKUPACI 
JEDEN Z HLAVNÍCH 
REALIZÁTORŮ TZV. 
„NORMALIZAČNÍ“ 
POLITIKY V OBLASTI 
LITERATURY, V LETECH 
1972–77 PŘEDSEDA 
SVAZU ČESKÝCH 
SPISOVATELŮ,  
OD PROSINCE 1977  
DO ÚNORA 1989 
PŘEDSEDA SVAZU 
ČESKOSLOVENSKÝCH 
SPISOVATELŮ 
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projevovala jako mechanismus moci, k němuž patřilo    
i vědomé mlčení o mnohých autorech publikujících 
před rokem 1968, popř. jejich denunciace. Do popředí 
se naopak dostali lidé, kteří se podřídili politickým 
požadavkům na kulturu. Úmyslně zde však neuvádíme 
žádná konkrétní jména, protože se nedomníváme, že 
je vhodné vytvářet jakési černé listiny, které by dnes 
naopak sloužily k denunciaci autorů tehdy oficiálně 
publikujících. 
 

Eva Marková 
 

Studentka komparatistiky, absolventka bakalářského studia 
oborů bohemistika a translatologie se zaměřením na němčinu.
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Dušan Pala 
ČESKÝ BÁSNÍK A PROZAIK, AUTOR DVOU (POSMRTNĚ VYDANÝCH) KNIH, VŠESTRANNĚ NADANÝ STUDENT 
PRAŽSKÉ FILOZOFICKÉ FAKULTY, KULTURNÍ PUBLICISTA A AKTIVNÍ ÚČASTNÍK POVÁLEČNÉHO STUDENTSKÉHO 
ŽIVOTA, SLIBNÝ MLADÍK VOLÍCÍ DOBROVOLNÝ ODCHOD Z TOHOTO SVĚTA…   

Dušan Pala (1924–1945) se narodil 25. května 1924    
v Libošovicích u Sobotky (hojně navštěvovaných 
soboteckým rodákem Fráňou Šrámkem), kde strávil 
své rané dětství, jako desetiletý se však přestěhoval      
s rodiči do Prahy. Po studiu na reálném gymnáziu, kde 
maturoval v roce 1943, byl rok totálně nasazen jako 
pomocný dělník u vinohradské firmy J. Frič, kde 
utrpěl vážný úraz levé horní končetiny s trvalými 
následky (jako dvacetiletému mu byl po 
několikaměsíčním léčení přiznán invalidní důchod). 
Jakmile skončila druhá světová válka, zapsal se Pala 
(hned v létě roku 1945) na Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Jako student češtiny         
a filozofie na sebe záhy upozornil pílí i vědomostmi, 
což dokládá i svědectví Alberta Pražáka, autora 
doslovu k Palově posmrtně vydané básnické sbírce 
Krev a popel (1946): „Mým životem se sice jen mihl, ale 
viděl jsem jej v množství posluchačů na fakultě dobře 
a podivoval jsem se jeho duchovnímu hladu, s nímž 
vysedával na všemožných oborech a s nímž 
předstupoval ke kolokvijím, aby překvapoval při 
zkoušce zmocněnou zvědavostí. Chtěl všechno 
obsáhnout a rychle dohonit, o co jej připravila válka.“ 
 
Výjimečný student skládal jedno kolokvium za druhým 
(dle podpisů na příslušných dokumentech kupříkladu 
u Zdeňka Kalisty, Jana Patočky, Vladimíra Šmilauera 
nebo výše citovaného Alberta Pražáka), podílel se na 
chodu řady studentských organizací, publikoval          
v periodiku Student (časopisu českého studentstva) 
enze, a především se věnoval vlastní umělecké 

své verše, programové stati, úvahy i recenze,               
a především se věnoval vlastní umělecké tvorbě. 
Nenechal se odradit nepříznivými lektorskými 
posudky na svůj první románový pokus s pracovním 
názvem Podzim z jara 1944 a za necelý rok, v dubnu 
1945, již podepisuje smlouvu s nakladatelstvím Pánek 
a spol. na vydání sbírky básní (vyšla posmrtně roku 
1946 s názvem Krev a popel) a později v Topičově Malé 
edici na knížku povídek (vyšla rovněž posmrtně roku 
1947 pod názvem Stromy a kamení). Všestranně nadaný 
spisovatel, vynikající student, syn pedagoga                 
a renomovaného hudebního vědce a publicisty 
Františka Paly (1887–1964), nechává válečná léta za 
sebou a konečně začíná naplno žít. Již 14. listopadu 
1945 však náhle opouští z vlastní vůle tento svět. 
 

„Mám kamaráda, kterému jsem to všechno pověděl. 
Pověděl jsem mu více, než se obyčejně říkává           
o svých citech, o vlastním nitru. Je to lehkovážný 
člověk, ten Jirka. Šklebí se na mne, s neskrývanou 
radostí poslouchá, vypadá to, jako by se pásl na 
mých slovech. Hněval bych se naň, kdybych ho 
neznal lépe. Ostatně cítím, že to s naším přátelstvím 
teď už nepůjde. Nemám vůbec rád takové povahy, je 
mi úzko v jejich společnosti, připadám si proti nim 
malinkým, nicotným, bezbranným… ano, tak v těch 
chvílích podceňuji sebe samotného, ale vím přesto, 
že to není zcela pravda, že mám proti nim daleko víc 
vnitřní opravdovosti…“ 

  (úryvek povídky Klavír z knihy Stromy a kamení)
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Otázkou, proč vzal Palův slibně se rozvíjející životní 
příběh takový konec, se zabývá Jiří Staněk ve své studii 
Dva světy Dušana Paly: „Ve světle (či temnotě) této 
skutečnosti se mi však nejeví nic méně věrohodné, než 
idylický portrét mladého muže na prahu osvobození 
plného životního optimismu a studijního a tvůrčího 
elánu, citově vyrovnaného, poslušného adolescenta, 
milujícího bezvýhradně rodiče a opírajícího se             
o pevné, harmonické rodinné zázemí. Musel tedy –
domnívám se – existovat ještě druhý svět mladého 
Dušana Paly, skrytý, zcela jiný, z něhož tryskaly bolesti 
jeho próz a který onoho listopadového dne                 
s neskrývanou úlevou opustil i on sám – svět deziluze 
a samoty urážených a ponižovaných, plný 
neporozumění, bezcitnosti, neschopnosti navázat 
bližší citový vztah, o němž podává latentní svědectví 
Palovo dílo nepublikované, deníkové zápisky, 
fragmenty korespondence a desítky sentencí v jeho 
pozůstalosti a ostatně i dopis na rozloučenou.“ 
 

 
 
Přímý doklad této udivující rozdvojenosti mladého 
spisovatele nabízejí texty z oddílu Přílohy v knize Stromy 
a kamení (2013). Vedle páru cizích ohlédnutí za 
mladým umělcem (od Josefa Knapa a Alberta Pražáka) 
zde totiž najdeme dva Palovy texty, jež vedle sebe stojí 
v nápadném kontrastu –  článek Jací  jsme  po šesti  letech, 
  

který je výzvou adresovanou českým studentům          
k podání pomocné ruky jejich válkou hůře postiženým 
až pokřiveným vrstevníkům, a Palův dopis 
nejmenovanému příteli, plnící roli mladíkovy závěti,    
z něhož zde ocitujeme pasáž osvětlující možné příčiny 
jeho dobrovolného odchodu:  
 
„Kdyby Tě to nenudilo, řekl bych ti pár slov               
o pohnutkách k tomu podivnému činu. Nevidím totiž 
už nikde smysl života. Mám příliš krutý rozum, který 
mi odhaluje vše, co je raison d’être tolika lidí (životní 
štěstí, věda, umění…)  jako  nejnicotnější  z nicotného, 
jako… pomůcku k ukrácení dlouhé chvíle, již máme 
mezi narozením a hrobem. Lidé jsou nesmírně dobří, 
ale nešťastní tvorové. Měj, prosím Tě, s nimi vždy 
soucit. Neodsuzuj nikdy nikoho. Nebuď příliš tvrdý   
k těm, kdo se proviňují, kdo jsou zlí. Žít lze jen 
tenkrát, mají-li všichni nadlidsky velké srdce. Myslit –
toť neštěstí člověka.“ 
 
FRÁŇA ŠRÁMEK: ZA DUŠANEM PALOU 
 
Já nevím, kdo dých mi náhle na sklo, 
že místo duh v něm samý popel mžil, 
zcela se zamhlilo a potom prasklo. 
To já jsem o ně hlavou udeřil? 
 
Tříšť skelná rozpukla se v strašnou hvězdu. 
Že za touhle jsem roznáručen šel? 
A já se těšíval, jak útokem ji vezmu. 
Ne, tuhle ne. Mně jinous, bože, nabízel. 
 
Čí byl to na skle dech, už neptejte se. 
Ta hlava ovšem, ovšem byla má. 
O hvězdu hlava rozbije se 
a pak má pokoj, tiše spočívá. 
 
Do „dějin literatury“ se Palovo jméno dostalo 
především díky Václavu Černému, který ho ve Druhém 
sešitě o existencialismu postavil po bok Jiřího Ortena      
(a později se k němu vrátil také ve svých Pamětech). Po 
sérii recenzí na první vydání Palových knih 
následovalo dlouhé mlčení, mluvit se o jeho díle začalo 
pořádně teprve v  90. letech (mj. Vratislav Färber, 
Vladislav Novotný, Vladimír Papoušek). Ovšem až 
letos se dočkala zásluhou Filipa Tomáše a jeho 
nakladatelství Akropolis reedice alespoň část Palova 
díla – v edici Skrytá moderna, jež si klade za cíl 
poukazovat na rozprostraněnost a nejednoznačnost 
řeči avantgardy a na některé její neprávem 
pozapomenuté či přehlížené proudy, vyšel svazek 
s názvem Stromy a kamení, obsahující vedle 
stejnojmenného souboru Palových povídek též 
obsáhlou studii Vladimíra Papouška Nová slova, která 
zabíjejí (Doba a dílo Dušana Paly). 
 



 

 

 
POSMRTNÁ FOTOGRAFIEDUŠANA PALY 

 
Dušan Pala byl prozaik bezpochyby nadaný, ovládající 
umění přetavit do slov složitý proces introspekce 
postav zmítaných pochybnostmi a touhami, postav 
duševně neklidných a s okolním světem se míjejících. 
Mladý autor byl schopen vylíčit niterné pocity 
protagonistů mužských i ženských, vlastních 
vrstevníků, stejně jako dospělých. Ve všech jeho 
prózách nacházíme jakýsi  temný spodní proud,  místy 
 

vyvěrající otevřeně na povrch, jindy setrvávající 
takříkajíc mezi řádky, který pojí Palovy texty jak          
s předcházejícím expresionismem (zvláště pokud jde   
o výrazivo a gradované napětí), tak s rozšiřujícím se 
existencialismem (především v oblasti samotné 
tematiky). Nezbývá než doufat, že se nového             
(a nejlépe kritického) vydání dočká též jeho básnická 
sbírka Krev a popel nebo i další Palovy texty dosud 
nepublikované.   
 

–pn–
 
POUŽITÁ LITERATURA: 
 
O hvězdu hlava rozbije se (Vzpomínkový večer 
věnovaný Dušanu Palovi), in Tvar, 2010, č. 8, s. 6–7.  
 
PALA, Dušan: Stromy a kamení. Praha: Akropolis 2013, 
280 stran. 
 
STANĚK, Jiří: Dva světy Dušana Paly. In: Transformace 
české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její 
úloha v současném globálním světě, Dobrá Voda: Aleš 
Čeněk 2002, s. 180–186. 
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Poezie z domu alchymistova 
Zora Beráková: Desátá Múza  
Motto, Praha, 2013, 1. vydání, 160 stran 

Desátá Múza je název nejnovější z dlouhé řady knih 
spisovatelky, překladatelky a televizní scenáristky Zory 
Berákové (*1921), která tímto již poněkolikáté sáhla 
po historické látce, aby českým čtenářům představila –
po Bertě Suttnerové, Polyxeně z Lobkovic či Alžbětě, 
manželce „zimního krále“ Fridricha Falckého – další 
výjimečnou ženskou postavu našich dějin. Jak 
napovídá podtitul knihy „Příběh básnířky Vestonie“, 
svou hlavní hrdinku tentokrát hledala v oblasti umění 
a nikoliv politiky – řeč je o věhlasné autorce latinských 
básní Elizabeth Jane Westonové zvané Vestonia (nebo 
též Westonia), která žila a tvořila v Čechách na 
přelomu 16. a 17. století a někdy bývá označována za 
vůbec první českou básnířku. 
 
Ačkoliv se má jednat o „historický román“, kniha se až 
překvapivě drží faktografie a Beráková svůj příběh 
vypráví stylem poměrně nezúčastněným, což se odráží 
mimo jiné v malém množství dialogů či vnitřních 
monologů. Na druhou stranu je třeba uznat, že           
v tomto konkrétním případě nepředstavuje samotná 
historie nikterak nudné čtivo. To se  týká  zvláště první

ze dvou částí knihy, nazvané Zrození básnířky, která se 
paradoxně samotnou Vestonií (respektive jejím 
dětstvím) příliš nezaobírá a líčí naopak dobrodružné 
osudy jejího nevlastního otce, proslulého alchymisty 
Edwarda Kelleyho, kvůli němuž se celá rodina vůbec 
vypravila z Anglie do Čech. Poměrně dobře 
zmapované cesty Kelleyho a jeho mistra, anglického 
učence Johna Deeho, po Evropě a jejich pobyt               
v Čechách tvoří totiž dostatečně poutavou dějovou 
linii, k níž vlastně není třeba mnoho dodávat, stačí ji 
pouze dovedně převyprávět, čehož se zkušená autorka 
vcelku úspěšně zhostila. 
 
Zatímco v první polovině svazku se tedy Vestonia 
objevuje velmi sporadicky, obvykle spolu s matkou     
v rolích prosebnic přimlouvajících se u dvora za 
opakovaně souzeného Kelleyho, zbylým stranám 
knihy již jednoznačně dominuje. Druhá část nese 
název Poezie utěšitelka, v němž se odráží nelehká situace 
celé rodiny po smrti Edwarda Kelleyho, a popisuje 
dospívání Vestonie a její přerod v uznávanou básnířku. 
Současně je  zde  ovšem  skrze postavy  jejích  četných
 



 

 

Půlnoční expres                                                 XII / MMXIII                                                        strana XX 

nápadníků nastíněn život příslušníků vyšších tříd 
rudolfinské Prahy a také množství překážek, které       
v tomto prostředí číhaly na mladou, inteligentní          
a citlivou ženu. 
 

 
 
Ve snaze zachytit vnitřní složitý proces hrdinčina zrání 
osobního i uměleckého je autorka nucena mnohem 
více fabulovat, ovšem ani nyní neopouští pole 
vymezené  životopisnými fakty. Autorka svou hrdinku 

doprovází až na samý konec  jejích dnů a dotýká se tak 
i dalších životních rolí slavné básnířky, v nichž se 
ocitla navzdory skromnému počtu let, jenž jí byl na 
tomto světě vyměřen. Když totiž Vestonie v pouhých 
třiceti letech umírá, činí její skon ještě tragičtějším fakt, 
že zde neodchází pouze desátá Múza, čtvrtá Grácie, 
květ Minervy či ženský Ovidius, jak znějí některé        
z květnatých titulů, jimiž slavnou básnířku ověnčila 
historie, nýbrž také oddaná manželka a milující matka. 
 
Kniha Zory Berákové nabízí čtivé a přitom nepříliš 
dovypravované seznámení s kromobyčejně zajímavou 
postavou českých kulturních dějin a k tomu ještě 
nadmíru dobrodružný příběh Johna Deeho a Edwarda 
Kelleyho, jemuž se zde dostává až překvapivě velkého 
prostoru, ale na škodu to vzhledem k jeho významu 
pro pozdější básnířčin vývoj není. Některým čtenářům 
možná bude chybět alespoň stručná informace           
o pramenech, z nichž Beráková při psaní svého 
románu vycházela, jiní se zase možná pozastaví nad 
autorčiným odvážným rozhodnutím vlastnoručně 
překládat přítomné latinské verše. To však nic nemění 
na faktu, že Desátá Múza je poutavým životopisným 
románem, o jakém si může většina významných 
postav naší historie nechat jen zdát.   
 

–pn–

DOBOVÝ PORTRÉT 
ELIZABETH JANE 

WESTONOVÉ 
(1581–1612)

Nuda v Římě 
Velká nádhera / režie Paolo Sorrentino 
Itálie / Francie, 2013, 141 minut, česká premiéra 31. 10. 2013 

Režisér Paolo Sorrentino (*1970) skvěle ovládá jeden 
trik a je si toho evidentně velmi dobře vědom. Tato 
dovednost by se dala nazvat audiovizuální kauzalitou. 
Dokonale jí nahrazuje dějové souvislosti a vztahy mezi 
postavami, které zůstávají zastřené. Jeden obraz 
vyplývá z druhého, přičemž stále balancují na hraně 
mezi opojností a prostou bezobsažností. 
Nepřeslechnutelným tmelem některých sekvencí je 
hudba všemožných žánrů, ať už diegetická, nebo 
složená pro film. Není tomu tak dávno, co jsme 
takovou sorrentinovskou audiovizuální jízdu 
obdivovali v road movie Tady to musí být (2011) se 
Seanem Pennem v roli vysloužilého rockera či ve 
festivalovém hitu z politického zákulisí Božský (2008).
Ve stejném duchu se nese i jedno z ranějších 
Sorrentinových děl s názvem Následky lásky (2004), 
které se mimochodem v únoru 2014 dočká uvedení 
v českých kinech. 
 

Zásadní otázka po zhlédnutí Velké nádhery tedy zní: 
Přišli vůbec Sorrentino a jeho stabilní spolupracovníci, 
k nimž patří v první řadě kameraman Luca Bigazzi      
a střihač Cristiano Travaglioli, s něčím novým? 
V podstatě nepřišli, leč posunuli vizuál filmu do ještě 
vyšších, nevídaných poloh. Ač se natáčel v reálných 
římských exteriérech a interiérech, působí všelijak, jen 
ne autenticky. Třeba scény tanečních večírků jsou spíš 
dokonale secvičenou spartakiádní sestavou než 
pokusem o přenos husté atmosféry velkých párty. 
Právě tento pocit, že skutečný život je kdesi jinde, je 
ostatně dominantou zážitku z celého filmu. 
 
Velká nádhera má na Sorrentinovy poměry 
nadstandardní stopáž a mezi svými několika 
extatickými vrcholy stihne být poněkud nudná. Ovšem 
budiž režisérovým alibi, že jeho film pojednává do 
určité míry  právě o nudě, znuděnosti a marnosti. Jeho 
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hrdinové jsou ploché figury bez vnitřku, které nežijí, 
ale hrají svůj život jako divadlo. Pod méně virtuózním 
vedením a s méně výraznými typy herců by takové 
postavy byly ve filmu nepoužitelné. Ústředního 
hrdinu, stárnoucího novináře Jepa Gambardellu, 
uvězněného v oné velké nádheře vyšších vrstev, 
uměleckých performancí, materiálního blahobytu        
a překrásné, v duchu estetiky televizních reklam 
nasnímané, italské metropole, si zahrál Toni Servillo. 
Ano, je to tentýž herec, který ztělesnil osamělého 
introverta v Následcích lásky a známého italského 
politika Giulia Andreottiho v Božském, tentokrát zase  
v jiné poloze, ale stále přesný a sorrentinovsky vedený. 
 

 
 
Před časem byl k vidění film amerického režiséra Roba 
Marshalla Nine (2009) podle stejnojmenného 
broadwayského muzikálu. Proč jej připomínám právě 
v souvislosti s Velkou nádherou, je nasnadě. Oba 
snímky, každý jiným způsobem, odkazují na dílo 
Federica Felliniho. Marshall zaokrouhlil osm a půl na 
devět velice jednoduše a „americky“, což bylo 
samozřejmě naprosto legitimní vzhledem ke 
zvolenému žánru, ale těžko se u toho člověk ubránil 
touze, snad trochu nostalgické, po něčem „větším“. 

 
Ital Sorrentino svým svébytným, odvážným dílem tyto 
chutě uspokojuje vrchovatě. Zaútočil podobným 
směrem jako kdysi Sladký život (1960) a po něm 
následující filmy slavných italských filmařů typu 
Felliniho či Antonioniho, a tím také naznačil, komu 
patří jeho profesionální obdiv, přičemž použil 
dokonce pár doslovných intertextuálních narážek (za 
všechny třeba scéna ve výtahu). Ale rozhodně se 
neuchýlil ke kopírování ani anachronismu. Paolo 
Sorrentino je o dost mladší, než bývají jeho hrdinové, 
a je dnešním tvůrcem v nejlepším slova smyslu. Jeho 
pohled na současnost je cílevědomý a ostrý. 
 
Konstatování, že se jedná o nejvybroušenější snímek 
Sorrentinova týmu, nemusí nutně znamenat, že je také 
jejich nejlepší a nedotknutelný. Každopádně ale patří 
k těm dílům, v nichž se těžko hledá nějaká trhlina, 
které by se nespokojený divák mohl zachytit. Autorův 
suverénní styl zřejmě buď přijmete jako celek, nebo 
vůbec. 
 

Alena Šlingerová

Autorka je absolventkou bohemistiky a filmové vědy
na FF UK v Praze.
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Tam někde po třiceti letech 
Jakub Effenberger – Pavel R. Vejrážka: Tam někde 
Fabio, Černčice u Loun, 2013, 1. vydání, 227 stran 
 
Nakladatelství Fabio vydalo v září knihu Tam někde od 
Jakuba Effenbergera a Pavla R. Vejrážky. Román, 
napsaný již v letech 1983–1985, se dočkal druhého 
(byť prvního oficiálního) vydání při příležitosti 28.–30. 
výročí svého vzniku. Spoluautoři se prý domnívali, že 
by se dalšího výročí nemuseli dožít a chtěli tak svému 
dílu zachovat důstojnost a vhodné prostředí. To se 
splnilo. Křest knihy proběhl v rámci výstavy 
Rekonstrukce, která se týkala sbírek Evy a Vratislava 
Effenbergerových. Na pozvánce přitom bylo uvedeno 
několik důvodů, proč si knihu nepřečíst: předmluvu 
napsal Asterión (dr. Ivo Chmelař); dvanácti 
celostránkovými ilustracemi přispěl Přemysl Martinec; 
V. Effenberger zůstal po přečtení stát několik minut 
mezi dveřmi. Každý další čtenář však po zaklapnutí 
knihy naopak usoudí, že minimálně právě kvůli tomu 
– když už pro nic jiného – se vyplatilo knihu přečíst. 
 

 
 
Anotace, uvádějící román jako „plný hermetismu, 
šíleného humoru, erotiky a patologicky surrealistických 
obrazů“, ukazuje své opodstatnění již v prvním 
uvozujícím citátu-mottu od Ladislava Klímy:            
„U národů se tomu říká ‚kultura‘, u jednotlivců 
‚vzdělání‘ - a znamená to plesnivění ducha pod 
smetištěm darebných vědomostí.“ Svérázný filosof 
nebyl jediným, kým se autoři inspirovali. Celá kniha je 
groteskní parafrází na Huysmansovu prózu Tam dole    
a jednotlivé kapitoly jsou vždy uvedeny citáty  ze  škály 

různorodých děl od Mytologie starověku přes Trestní 
zákon až k Úvodu do javánštiny. Právě intertextovost 
tvoří jednu ze základních charakteristik knihy. 
Navzdory tomu autoři v úvodu píší, že „Dílko si 
neklade nárok na zařazení mezi literaturu, není 
pamfletem ani parodií.“ Vzniklo údajně pro radost 
nejbližších přátel a jako únik z nepříznivé reality. 
Nutno dodat, že nejen pro jeho celkovou kvalitu lze 
s tímto prohlášením minimálně polemizovat. 
 
„V nastalém tichu se Jape nečekaně ponořil do 
jakési hlubiny pochopení, kdy se před ním na 
nepatrný okamžik otevřela Všechna Tajemství.        
V nesmírně krátké chvilce poznal smysl neustálých 
začátků, kdy je nucen stále znovu a znovu vystupovat 
po čtyřech schodech vedoucích do restaurace. 
Pochopil, že právě v této cestě, v tomto počátku, je 
skryt klíč, který hledá, klíč, jímž jedině může 
rozluštit záhady, které ho obklopují. Zmocnila se ho 
jistota, kterou dosud nepoznal. Když procital ze 
svého snění, jediné, co mu utkvělo v paměti, byla 
právě myšlenka na čtyři schody, o níž, aniž věděl 
proč, už nepochyboval.“ (s. 79) 
 
Na pochybách nás ovšem nechává i samotný děj. 
Ačkoliv je dodržena linearita vyprávění a tím splněna 
jedna ze základních náležitostí klasického románu, 
pravidla jako by v pomyslném prostoru – blíže 
neurčeném časem a vedoucím mlhavě od „tam někde“ 
do „tam někam“ – neexistovala. Čtenář si od samého 
začátku nemůže být jist, na čem si stojí. Spolu 
s hlavním hrdinou, jenž nese jméno Jape Vejražberger 
a za nímž můžeme snadno rozpoznat dvojici autorů, 
se záhy ocitá ve víru bouřlivých a nesmyslných 
událostí. Hranice mezi skutečným a vyprávěným 
světem se nejvíc stírají právě v tomto případě, když se 
jako fiktivní dvojjediný autor klene nad svými čtenáři  
a komunikuje s postavami. Byl snad toto záměr 
autorů? Jde vůbec rozpoznat, koho máme nyní na 
mysli? 
 
A nejistota pokračuje. Otázky se v průběhu čtení 
neustále nabízejí, neboť máme pocit, že pokud 
nebudeme jenom na okamžik dávat pozor, úplně se 
ztratíme. Stejně jako Jape jsme konfrontováni s řadou 
žen, které často mění podobu, a s množstvím situací, 
které zdánlivě nedávají smysl. Připadáme si jako ve 
snu  nebo při  četbě mytologického příběhu. Dominují
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motivy dvojnictví a sexuality, absurdní, mnohdy až 
černý humor a mistrně vystižené scény téměř 
skečovitého charakteru. Celkově román působí jako 
mozaika na natažené prádelní šňůře, na oné stále 
s podivem udržované logice v nelogičnosti                  
a kompaktní roztříštěnosti. Nepřipomíná vám to 
každodenní realitu? 
 
Román jako by se celou dobu za něčím skrýval, 
blafoval a hrál se čtenářem nerovnou hru. Již v úvodu 
zmiňované odmítnutí nároku na oficiální označení za 
literaturu a tím pádem odmítnutí i jakéhokoliv soudu 
či kritiky. Postavy nemající jednotnou identitu,  ovšem 
vyjevující se tak či onak dle potřeb příběhu. Ani 
kapitoly, vždy uvedené dílem již někoho jiného, jako 
by nechtěly stát samy o sobě. Ačkoliv všechny tyto 
aspekty nejsou netypické pro surrealismus, jenž 
odpovídá stylu tohoto románu a jehož představitelé 
jsou zde ostatně často citováni, vzhledem k celkovému 

charakteru knihy dostává tato „tradice“ přeci jenom 
trochu jiný ráz. Jde právě o ono napětí, v kterém je 
čtenář, sám se stávající postavou, permanentně 
udržován, o onen zájem, který je v něm na každém 
kroku vyvoláván, a to proto, že jednoduše nic 
s určitostí neví; neorientuje se ve světě, který je mu 
předkládán a málem by už měl nutkání odsunout 
s nevolí knihu jako brak nehodný jeho pozornosti. 
Koneckonců, ve víru filosofických úvah                      
a sáhodlouhých monologů i na toto přijde řeč: na 
myšlenku hodnoty v něčem zdánlivě nehodnotném. 
Vezmeme-li navíc v úvahu dobu vzniku, vyjevuje se 
Tam někde jako možné řešení v nepříznivé situaci 
vnitřní i vnější. A možná také ne. Ovšem o tom jeden 
čtenář rozhodnout nemůže.  

Klára Šmejkalová
 

Autorka studuje psychologii a speciální pedagogiku 
na PedF UK.

Na zdraví a na (s)ex! 
NA PŘELOMU ŘÍJNA A LISTOPADU PROBĚHL JIŽ PONĚKOLIKÁTÉ PRAŽSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL NĚMECKÉHO 
JAZYKA, JEHOŽ SOUČÁSTÍ BYL I TZV. OFF-PROGRAM, KTERÝ TVOŘILO NĚKOLIK INSCENACÍ. A JEDNOU Z NICH 
BYLO PŘEDSTAVENÍ VŠECHEN SEX MÉHO ŽIVOTA V NOVÉ SCÉNĚ ND. 

Inscenace Všechen sex mého života vlastně není divadelní 
představení, ale spíše specifická performance, kterou 
do Prahy přivezla kanadská neziskovka Mammalian 
Diving Reflex, jež ji v minulosti s úspěchem 
inscenovala v mnoha světových městech, pokaždé 
s jinou skupinou seniorů starších 65 let. Výběr 
protagonistů není objektivní, ale spíše náhodný – přeci 
jen ne každý na to má, vyprávět na pódiu o svém 
intimním životě od první až do poslední lásky. V Praze 
se tak sešli tři senioři z německého Oldenburgu a tři 
senioři z Prahy, genderově se jednalo o vyrovnanou 
skupinu, tedy trojici mužů a trojici žen. Rytmus 
celému večeru udával mladý moderátor. A protože se 
vyprávělo trojjazyčně (anglicky, německy a česky), byli 
přítomni    i dva tlumočníci. Zapotřebí jich bylo hned 
zkraje večera – všichni diváci totiž museli 
odpřisáhnout, že co bude během následujících zhruba 
dvou hodin řečeno, nebude reprodukováno dál (což 
respektujeme i my). Tímto symbolickým aktem se 
mezi vyprávějícími a poslouchajícími vytvořil 
specifický intimní prostor, který byl prvotním 
předpokladem pro zdárný průběh celé akce. 
 
Dramaturgický plán večera nebyl nijak složitý: 
Moderátor postupně odpočítával léta od roku 1932, 
kdy se narodila nejstarší účastnice projektu – říkejme jí 

třeba paní Helena – až do současnosti, nakonec jsme 
se skokově přenesli ještě do roku 2033, abychom se 
dozvěděli, jak by si senioři představovali svou 
budoucnost. 
 

 
Celé představení bylo vlastně velmi statické, účastníci 
seděli za stolem a před sebou měli „scénář vlastního 
života“, z něhož předčítali tehdy, pokud se ve 
zmíněném roce událo něco, co bylo pro jejich milostný 
život relevantní. Jednotlivé hlasy se doplňovaly, 
prolínaly a vytvářely v zásadě postmoderní milostný 
román o šesti stárnoucích lidech, v němž nebyla nouze 
o zápletky, humorné situace ani dojemné momenty. 
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Výrazněji oddělená byla jen jednotlivá desetiletí –
někdy zahrála hudba typická pro ten který rok, při 
ohlášení roku 2000 se nalévalo šampaňské, sypaly 
konfety a tančilo se. Nikdo nic nepřehrával, jen četl. 
Hlas nade vše. Každý z účinkujících během 
představení položil jednu otázku do publika. A tak se 
pan Jiří ptal, kolik návštěvníků obětovalo svou lásku 
pro život svého příbuzného, paní Helenu zase 
zajímalo, kolik diváků zažilo nevěru. Do celé hry byl 
částečně vtažen i moderátor, a tak se všichni přítomní 
dozvěděli, kdy se narodil anebo kdy přišel o panictví. 
 
V tuto chvíli by bylo dobré ještě připomenout, že 
produkce přichystala pro diváky před představením     
a po něm skleničku vína. A nebyl to vůbec špatný 
nápad, emočně vypjaté situace se s kapkou alkoholu 
většinou snášejí daleko lépe. No posuďte sami… 
  
Paní Inge má dvě děti a manžela, který ji podváděl. 
Měla milence, ten ji však opustil ve chvíli, kdy mu 
manželka umírala na rakovinu. Paní Inge zažila ve 
svém životě spoustu věcí, které nechce vyprávět. • 
Paní Helena byla skoro do padesáti ženou 
v domácnosti. Pak manželovi přišla na nevěru. Nyní 
je jí osmdesát let a ještě donedávna měla dva 
milence. Jeden z nich už je na pravdě boží. S tím 
druhým (abnormálně vyvinutým!) se schází 
pravidelně jednou týdně. • Paní Silke několikrát 
znásilnil její manžel. Jednou dokonce před dětmi. • 
Výjimkou mezi ženami není ani zkušenost 
s lesbickým sexem. Ale jak řekla paní Helena: 
chybívá tomu ta správná koncovka. • Pan Jiří je 
homosexuál, který obětoval svůj milostný život, aby 
se mohl starat o svého bratra. Na konci života 
pečoval o muže, který mu jako první ukázal, že 
homosexualita je jeho svět. Bratr se s ním nyní 
soudí kvůli dědictví po matce. • Pan Thomas je 
gynekolog – už od dětství (!) ho fascinuje nakyslá 
vůně ženských klínů. Měl tři děti, všechny se 
narodily postižené a časem umřely. Jeho žena se 
pak zbláznila. On má od té doby problémy s erekcí. 
• Pan Zdeněk se zasloužil o rozvoj nudismu 
v Československu. Byl třikrát ženatý, je silně 
vzrušivý, několikrát dokonce ejakuloval v tramvaji, 
pokud se o něj pozadím otřela přitažlivá dívka. 
Doposud si přivydělává striptýzem. 
 
Tak co, jak se cítíte? Tvůrci představení si kladou za 
cíl upozornit na to, že senioři jsou právoplatnou 
součástí společnosti a že za sebou mnohdy mají 
vskutku bohatý život, o němž mnohdy vůbec nic 
netušíme. Zároveň tak přispívají k socializaci seniorů 
– mimo jiné tím, že si bylo možné se všemi aktéry 
inscenace Všechen sex mého života po představení 
popovídat u vína a fotografií z jejich života. Podobné 
projekty   zabývající  se   detabuizací   stáří,   potažmo 

sexuality ve staří nejsou na západ od našich hranic 
nijak ojedinělé a pozitivně bývají přijímány i u nás.     
A není bez zajímavosti, že se o tuto problematiku 
zabývají především mladší lidé, publikum na Nové 
scéně bylo tvořeno především lidmi pod 35 let. 
 

 
Sama považuji podobné projekty za přínosné 
přinejmenším v tom, že mnohdy připomenou životní 
pravdy, které jsou banální jen zdánlivě –  třeba že 
nikdy není pozdě začít od začátku, anebo že na lásku 
není člověk nikdy starý. Zároveň ale ukazují, že 
přestože někdy umí být život pořádně krutý, nemá 
cenu se vzdávat. Ukazují vnitřní sílu i křehkost života. 
Jak na konci řekl Thomas: „Chtěl bych se milovat na 
všech místech, kde se to nesmí, a dělat s ženami 
všechno, na co už jsem prý moc starý, ale nikdy jsme 
si to nezkusil. Těším se, že pokud se po smrti dostanu 
do pekla, budu si to moc všechno pořádně užít!“  
 
Ale abychom se v tom patosu neutopili, přidám 
nakonec ještě jeden dojem, který je asi spíše vedlejším 
účinkem, s nímž tvůrci projektu nepočítali: Všechen sex 
mého života byl asi nejlepší studií o sexualitě dětí           
a dospívajících, s níž jsem se doposavad setkala. Ruku 
na srdce: povídali jste si někdy s kamarády o tom, kdy 
jak a proč jste vlastně přišli na to, jaký je rozdíl mezi 
holčičkami a chlapečky? Jakých trapností jste se 
dopustili při sbírání prvních sexuálních zkušeností? 
Víte, kolik vašich přátel má homo- či bisexuální 
zkušenost? Ne? No vidíte… Oldenburští a pražští 
senioři i o tomhle období svého života mluvili 
s humorem a bez uzardění. A to mi přišlo snad ještě 
přínosnější než osvětlení známé pravdy, že i rodiče     
a prarodiče jsou sexuální bytosti. 
 

Eva Marková
 

Studentka komparatistiky, absolventka bakalářského studia 
oborů bohemistika a translatologie se zaměřením na němčinu.
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Za solitérem české malby 
Stanislav Podhrázský – Neklidná krása 
25. 10. 2013 – 23. 2. 2014 / Dům U Kamenného zvonu (GHMP) 

Aktuální výstava v  Domě U Kamenného zvonu 
představuje autora, který sice nepatří ke zcela 
zapomenutým autorům své doby, ale doposud nebyla 
uspořádána žádná odpovídající přehlídka, jež by se 
zabývala jeho celoživotní tvorbou. Jedná se                 
o figuralistu Stanislava Podhrázského (1920–1999), 
výrazného poválečného autora, jehož styl je 
charakteristický svou lyrickou, jemnou a vyváženou 
formou. Přítomná expozice představuje autorova 
malířská, kresebná a sochařská díla. Největšího 
prostoru se zde však dostává kresbě, která byla pro 
autora velice důležitá, a to především kresbě uhlem, již 
si autor oblíbil už za svých studií a která pro něj 
představovala až nebezpečně pravdivý tvůrčí proces. 
Sám autor se ostatně již na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové prezentoval jako vynikající 
kreslíř. V divákově paměti jistě utkví autorova 
pozoruhodná schopnost tvořit se shodnou jemností ve 
formátu monumentálním, stejně jako ve formátu 
intimním. Samotná výstava je řazena jak podle období, 
v nichž Podhrázský svá díla vytvořil, tak podle okruhů 
a námětů, kterými se v daný čas zabýval. 
 

 

STANISLAV PODHRÁZSKÝ: IMAGINACE STRACHU – KOČKA (1949) 
 
První výstavní patro je věnováno jeho tvorbě od 
poloviny čtyřicátých let do počátku let šedesátých. 
Divák si zde může povšimnout silného působení 
surrealismu, který ostatně oslovil celou řadu tehdejších 
mladých umělců, neboť ve své době představoval 
jednu z cest, jak se tehdejší autoři vyrovnávali 
s válečným obdobím. Podhrázského styl vyjádření se 
však zároveň mísí s klasickými renesančními               
a manýristickými vzory a je inspirován starými mistry, 
také proto se vždy výrazně odlišoval od svých 
současníků a  stal se  výrazným  uměleckým  solitérem.

 
STANISLAV PODHRÁZSKÝ: NOHAMA VZHŮRU (1970) 

 
V autorově díle neustále narážíme na motivy, jimiž se 
zabývá delší dobu a které vystihuje různými způsoby, 
s využitím rozličných námětů a struktur. Zároveň se 
setkáváme s odkazy na lidovou poezii. V celé expozici 
převažují náměty s ženským aktem, podobně časté 
jsou zde také náměty s milenci. Součástí instalace        
v prvním patře jsou i dva obrovské kartony s návrhy 
sgrafit pro lunety zámku v Litomyšli, na nichž se 
podílel společně se svými přáteli Václavem Boštíkem, 
Zdeňkem Palcrem a Olbramem Zoubkem. 
 

 
STANISLAV PODHRÁZSKÝ: DÍVKA S LODIČKOU (1980) 

 
Druhé patro nabízí především jeho práce z let 
šedesátých až devadesátých. Šedesátá léta představují 
vrcholnou etapu Podhrázského tvorby. Oproti patru 
prvnímu tu nacházíme spíše malby, které odrážejí 
autorovu fascinaci objemem, barvou či světlem           
a zároveň citlivě vyjadřují hloubku a smyslnost 
umělcova prožitku. Převládají zde náměty žen 
splývajících  s přírodou  a   zobrazení  tajemné   zvířecí
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říše, především koní, psů, koček a ptáků. Zachycené 
motivy se snaží vyjádřit především erotickou část 
lidské existence, velice ojedinělou smyslnost děl, a činí 
tak s nenucenou lehkostí a křehkostí. Však také díky 
nadčasovosti a ojedinělosti své tvorby autor dosáhl 
evropské proslulosti. 
 
Výstava, která nepochybně stojí za pozornost, upoutá 
diváka především ukázkami autorovy zručné kresby     
a originálním uchopením námětů, které jsou člověku 
velice blízké, známé, a přitom jakoby neskutečné         
a tajemné. Poetičnost a harmonie každého                  
z Podhrázského děl nás přenese do fantastického světa 
vnitřních  lidských  prožitků.  Většina  vystavených děl 

pochází ze soukromých sbírek, část také z pařížského 
Centre Georges Pompidou. Součástí expozice je též 
krátký film o Stanislavu Podhrázském, který natočila 
jeho dcera Jana Chytilová. Obsáhlá retrospektivní 
výstava, jejíž kurátorkou je Marie Klimešová, tak 
společně s vydanou monografií konečně představuje 
Podhrázského tvorbu české veřejnosti v rozsahu         
a hloubce, jakou si jeho dílo bezesporu zaslouží. 
 

Lucie Zemanová
 

Autorka je studentkou Interiérové tvorby 
na VOŠ uměleckoprůmyslové v Praze.

Nehynoucí chopinovská 
inspirace v české literatuře 
Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře 
Slezská univerzita, Opava, 2013, 1. vydání, 76 stran 

„Kromě Polska, umělcovy vlasti, v žádné jiné 
evropské zemi, kde Chopin pobýval, nevzniklo tolik 
uměleckých děl inspirovaných osudy geniálního 
skladatele.“ – „(…) pozoruhodný, romantický život, 
vrozený demokratismus ve smýšlení, osobní vlastnosti, 
charakter i umělecké založení, to vše přivedlo četné 
české spisovatele, jak básníky, tak i prozaiky, ale           
i literární historiky, muzikology a výkonné hudební 
umělce k vyjádření vztahu k Chopinovi, jeho hudbě    
a také ke vzniku zajímavých literárních děl.“ Ve své 
monografii Fryderyk Chopin v české literatuře bohemista   
a polonista Libor Martinek (*1965) představuje čtenáři 
život a dílo Fryderyka Chopina (1810–1849) 
v ohlasech české literatury. Svůj výzkum českých 
„chopinian“ zahájil v roce 2010, kdy proběhlo 
významné výročí 200 let od narození tohoto 
proslulého polského skladatele a klavírního virtuosa. 
 
V úvodu autor přibližuje Chopinovy (celkem čtyři) 
návštěvy v českých zemích, kde pobýval ve vybraných 
hotelech; později však připomíná, že také Chopin jako 
umělec dřel v meziválečném období bídu s nouzí. 
Vyzdvihuje jej především jako básníka (autor 
monografie je sám básník). V první kapitole pak řeší 
vztah hudby a řeči v tvorbě tohoto romantika, který se 
věnoval čistě hudbě absolutní (čili beze slov). Hudba, 
jež je pro něj jazykem, „prostřednictvím zvukové 
organizace směřuje k  vyjádření světa myšlenek, afektů 

a dojmů“; jeho skladby jsou „výrazem atmosféry doby, 
výrazem vnitřního stavu skladatele“. Ačkoli Chopin 
záměrně netvořil hudbu programní (s mimohudební 
inspirací), je známá jeho literární inspirace například 
tvorbou jeho současníka, básníka Adama Mickiewicze, 
lidovou slovesností, baladickým vyprávěním atp. 
Martinek se dále zamýšlí nad vnímáním hudby            
a obraznosti, konkrétně přináší fenomenologický 
vhled do otázky přepínání mezi sférou počitků/vjemů 
a obraznosti. 
 

POLSKÝ SKLADATEL 
A KLAVÍRNÍ VIRTUOS 
FRYDERYK CHOPIN 
(1810–1849) 
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Ve druhé kapitole autor rozebírá inspirace osobností   
a hudbou Fryderyka Chopina. „Od poloviny 19. století 
do současnosti sledujeme vytváření chopinovské 
legendy. Skladatel je postupně vystihován jako kněz, 
prorok, génius, vtělení Orfea (...).“ Chopinovská 
témata a motivy se postupně objevují ve všech druzích 
literatury (beletrie, drama, poezie, ale i literatura 
odborná; muzikologická; či populárně-vědná). Chopin 
je znázorňován jako sentimentální milenec; jeho 
románek s francouzskou spisovatelkou George 
Sandovou (ale i s jinými Múzami) byl literárně 
zpracovaný nesčetněkrát. Kromě vztahu k ženám je 
také rozebírán jeho vztah k víře („zbožný antikrist“, 
který „nechodil do kostela, ale věřil v Boha“). Mezi 
legendární chopiniany patří témata jako virtuosovo 
setkání s rodiči v Karlových Varech, jeho pobyt 
v Mariánských Lázních (s motivem nenaplněné lásky   
a symbolikou uschlé růže), společný pobyt Chopina    
a Sandové na Mallorce (po kterém se mu zdravotně 
přitížilo) atd. Četným zbásňováním fragmentů 
skladatelova životopisu se čtenáři Chopin jeví jako 
„Chopin tragický, Chopin bouřlivý, (ale také jako) Chopin 
proměnlivý“ (tak zní i název Karenovy básně     
o Chopinovi). 
 

 
 
V dalších kapitolách jsou pak postupně analyzovány 
jednotlivé autorské básnické cykly (Zemkovy 
Chopinovské akordy, Bednářův Fryderyk a Marianna, 
Pávkova Chopiniana a Karenovo Hledání modrého tónu). 
„Korespondencí mezi Fryderykem Chopinem             
a George Sand se inspirovala Karla Erbová (*1933) 
v cyklu básnických epištol formou fiktivních 
milostných dopisů Již nikdy nedovolím požáru (2003).“ 
Poslední kapitola mapuje prózy českých autorů 
inspirovaných chopinovským inspirativním odkazem 
(zejména Marešovu Růži pro Fryderyka).  V podrobných 
 

rozborech a interpretacích jednotlivých děl Martinek 
zkoumá jejich kvalitu a formální i obsahovou 
estetickou hodnotu (za nejkvalitnější literární dílo na 
motivy chopinovského tématu považuje sbírku Jany 
Erbové, naopak za nejméně kvalitní básně Zemkovy). 
Také upozorňuje na absenci překladů těchto děl do 
polštiny. Dále se autor zamýšlí nad problémem 
překrývání světů objektivní pravdy a umělecké fikce 
(fiktivního světa literatury) v kultovních 
chopinovských „pravdách“. Co je (ještě) pravda a co 
(už) „básnická licence“, výplod básníkovy fantazie? 
 

 
Kromě pojednání o významných českých 
chopinianách a přehledu nejvýznamnějších polských 
chopinian přeložených do češtiny se autor ve své práci 
soustředil také na vztah literatury a hudby v dílech 
zmíněných českých spisovatelů (jako absolvent mj. 
hudební výchovy obohacuje svou studii                      
o muzikologický pohled). Libor Martinek pracoval 
s květnatou sekundární literaturou (kromě práce 
s běžně dostupnými materiály vědeckých knihoven 
provedl podrobný průzkum v archivu Muzea 
Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních). 
S přečtením jeho monografie se čtenář obohatí           
o spoustu zajímavých faktů, ale i neotřelých 
poetických postřehů a úvah. Napsal, jak už bývá         
u něho zvykem (dokládajícím jeho odborné znalosti    
i smysl pro pečlivost), skutečně kvalitní odbornou 
studii propracovanou jak po stránce obsahové, tak po 
stránce formální.  
 

Andrea Vatulíková
 

Autorka je básnířka a kulturní kritička,
v současné době působí jako doktorandka na FaVU.

CHOPINOVA 
PAMĚTNÍ DESKA 
NA BUDOVĚ 
ČESKÉ NÁRODNÍ 
BANKY V PRAZE 
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Nic lidského jim už není cizí
Byzantium / režie Neil Jordan 
VB / USA / Irsko, 2012, 118 minut, česká premiéra 28. 11. 2013 

Irský režisér Neil Jordan (*1950) má za sebou 
nemalou řadu kvalitních titulů, největší slávu mu však 
bezesporu přinesl snímek Interview s upírem (1994)         
s Tomem Cruisem a Bradem Pittem v hlavních rolích. 
Svým nejnovějším filmem Byzantium se k upírské 
tematice vrací, ovšem za těch bezmála dvacet let, jež 
od sebe oba snímky dělí, se leccos změnilo. Upírské 
filmy, jejichž moderní podobu formoval počátkem 
devadesátých let právě Jordan spolu s Martinem 
Scorsesem (Dracula, 1992), se staly nadmíru žádaným 
zbožím a v podstatě samostatným filmovým žánrem. 
Upíři jsou dnes hrdiny široké škály snímků či celých 
filmových sérií (Blade, Underworld, Stmívání), lišících se 
leckdy jen poměrem romantiky a akce, ale též řady 
originálních projektů, postmodernistických žánrových 
kříženců, parodií, animovaných snímků, adaptací 
komiksů, televizních seriálů apod. (30 dní dlouhá noc, Ať 
vejde ten pravý, True Blood). Většina diváků patrně 
očekávala (a jejich konzervativnější část nejspíš       
i doufala), že Jordan přijde opět spíše s upírskou 
„klasikou“, a příliš se nemýlili – přesto i zde platí, že 
dvakrát do stejné řeky zkrátka nevstoupíš. 
 

 
 
Předně je třeba říci, že režisér tentokrát zbavuje své 
upírské hrdiny tradičních atributů, které si s dotyčnými 
bytostmi spojujeme minimálně od dob prvního vydání 
Stokerova románu. Ačkoliv také oni musí platit za 
svou nesmrtelnost lidskou krví, v ostatních ohledech 
jsou od nás takřka k nerozeznání – a podobně 
„lidštěji“ působí i celý film, zvláště pak v porovnání     
s Jordanovým Interview s upírem. Už jeho hlavní hrdinky 
mají ostatně ke klasickému aristokratickému pojetí 
upíra dost daleko, Eleanor Webbová se svou matkou, 
prostitutkou Clarou, se pohybují po celá dvě staletí své 
existence  na společenské periferii. O to víc pozornosti 
 

se dostává jejich „lidské stránce“, ať už v rámci jejich 
vzájemného vztahu matky s dcerou, nebo                   
v každodenní interakci s běžnými lidmi. To, co ve 
filmu Interview s upírem představovalo specifikum 
hlavního hrdiny v podání Brada Pitta, tedy jeho 
uchovaná lidskost, se nyní stává základním atributem 
bezmála všech upírských postav. 
 

 
Těžištěm snímku se však ukazuje být nikoliv ztvárněný 
příběh, ale samotný akt vyprávění, který je zde hojně   
a rozličně tematizován. Bytostnou vypravěčkou je 
především hlavní hrdinka Eleanor, nacházející se v 
bezvýchodné situaci – život ve lži se jí protiví, pravda 
je však nebezpečná a nadto budí v lidech nedůvěru či 
posměch. Způsob vyprávění je ovšem zároveň největší 
slabinou Byzantia, neboť jeho děj se odvíjí v několika 
rovinách – ať už časových (přítomnost, minulost) 
nebo stylizačních (četba textu, ústní vyprávění, niterné 
vzpomínání) – a celý příběh je tak v důsledku 
fragmentarizován. Zatímco Interview s upírem bylo 
vyprávěcí situací (tj. hrdinovým rozhovorem               
s novinářem) pouze zarámováno a vlastní příběh byl 
prezentován víceméně nepřerušovaně, Jordanův nový 
snímek nepříliš šťastně balancuje se dvěma časovými 
rovinami (a příslušnými dějovými liniemi), což spolu   
s častými přechody mezi nimi zabraňuje divákovi 
ponořit se do jedné z nich hlouběji. 
 
O poznání chudší v porovnání s Interview s upírem je 
také „mytologické pozadí“, jež nesmí chybět v žádném 
upírském snímku hodném toho jména. Svůj podíl na 
tom má jistě i scénář, respektive literární předloha –
Anne Riceovou, autorku monumentální románové 
série Upíří kroniky, vystřídala v této úloze Moira 
Buffiniová  s  divadelní  hrou  A Vampire Story  (2008). 



 

 

Půlnoční expres                                                 XII / MMXIII                                                      strana XXIX

A přestože její verze upířího mýtu je vcelku zajímavá 
(prastará svatyně, tajemstvím obestřený rituál 
přeměny), ba místy až inovativní (vnáší sem genderový 
rozměr, když proti sobě staví mužské bratrstvo upírů  
a dvojici jimi pronásledovaných upírek), s komplexním 
světem Upířích kronik se zkrátka měřit nemůže. 
 

 
 
Po řemeslné stránce toho ovšem nelze snímku příliš 
vytknout, spolu s ostříleným kameramanem Seanem 
Bobittem natočil Jordan vizuálně atraktivní film,  který 

zejména ve své historické rovině nabízí řadu 
působivých scén (kupříkladu těch na ostrově se 
svatyní). A podobně nadprůměrné jsou též herecké 
výkony představitelů hlavních rolí, Saoirse Ronanové 
(Eleanor) a Gemmy Artertonové (Clara), ale i dalších 
herců (Sam Riley jako upír Darvell, Daniel Mays coby 
Noel, majitel penzionu Byzantium). Jisté pochyby snad 
může vzbuzovat jen obsazení role Franka (Caleb 
Landry Jones), s nímž tvoří Eleanor dosti podivný pár, 
což ale zjevně bylo režisérovým cílem. Pominout 
nemůžeme ani hudbu skladatele Javiera Navarreteho, 
která příhodně dotváří atmosféru zvláště                     
u melancholicky laděných pasáží. Možná je vzájemné 
poměřování Jordanovy filmové novinky s jeho 
kultovním starším snímkem trochu nespravedlivé, na 
druhou stranu s tím musel režisér při natáčení druhého 
upírského filmu počítat. Ačkoliv nedosahuje kvalit 
Interview s upírem, příznivcům tohoto žánru má 
Byzantium přesto co nabídnout, a díky výrazné převaze 
civilnosti nad fantastičnem má naději oslovit                
i publikum upíří tematiku běžně nevyhledávající.    
 

–pn–

Národní muzeum pro 21. st. 
Před časem byl pro veřejnost dočasně uzavřen jeden 
ze symbolů nejen hlavního města Prahy, ale českého 
státu vůbec – historická budova Národního muzea. 
V plné kráse a v novém kabátě se návštěvníkům 
představí, doufejme, již v roce 2018. 
 
Zaměstnanci NM nepřipravují pro návštěvníky pouze 
nové, modernější a současným trendům a nárokům 
výstavnické činnosti vyhovující expozice. Důležitá je    
i celková rekonstrukce historické budovy. Mohu-li 
soudit podle prohlídky jejích prostor, v současné době 
vyklizených, je oprava budov absolutně nezbytná. 
Technický stav budov je opravdu neutěšený                
a z hlediska nároků dnešního provozu muzejních 
prostor, ať už s ohledem na návštěvníky, zaměstnance, 
ale i samotné sbírky, zcela nevyhovující. 
 
Kurátoři sbírek si uvědomují velkou zodpovědnost při 
tvorbě nových expozic. Ve veřejné diskuzi se tedy 
obrací k veřejnosti, jak odborné, tak laické. Ve dnech 
20. až 21. listopadu 2013 se konalo přímo 
v Pantheonu Národního muzea 1. odborné kolokvium 
k novým expozicím NM s názvem Národní muzeum 
Nové expozice – od vize k realizaci. Toto kolokvium bylo 
přístupné také divákům na internetu, kteří měli   
možnost  posílat své  dotazy,  na  něž  potom   vybraní

vybraní odborníci odpovídali. Hned v úvodu kolokvia 
vystoupil generální ředitel NM Michal Lukeš, který se 
nevěnoval pouze havarijnímu stavu budov a vyjádřil se 
též k hlavním východiskům, které je třeba zohlednit 
při tvorbě expozic – k dispozici je cca 11 000 m² 
výstavních ploch a cca 5 000 m² ostatních užitných 
prostor; sbírky obsahující 20 milionů sbírkových 
předmětů; jednotlivá oddělení umožňující uvažovat    
o expozicích v širších souvislostech; je třeba také 
zohlednit jedinečnost NM coby nejvýznamnějšího 
českého muzea uprostřed hlavního města. Ředitel také 
seznámil účastníky kolokvia se zadáním, které vybraní 
členové realizačních týmů obdrželi. Jak sám 
konstatoval, tvorba expozic má samozřejmě limitní 
parametry, především co se prostoru a sbírek týče (jak 
jsme později zjistili, je to především legendární kostra 
plejtváka, která musí být restaurována přímo 
v expoziční místnosti, a také obsáhlá mineralogická 
sbírka, již chtějí vystavovat v původních prostorách). 
Upozorňoval i na to, že muzeum musí být přístupné   
a srozumitelné všem skupinám bez ohledu na 
vzdělání, různým minoritám a cizincům (dost často 
byla na tomto kolokviu zmiňována i skupina singles). 
Stejně tak musí být institucí vzdělávací, kompaktní, 
poutavou (je třeba se vyhnout popisnosti), a zároveň 
by měla přimět návštěvníka k dalšímu vzdělávání. 
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HLAVNÍ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA  
NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ 

 
K manažerské oblasti tohoto projektu se vyjádřila 
Dagmar Fialová, náměstkyně pro centrální 
sbírkotvornou a výstavní činnost. Investiční záměr, 
který navazuje na generální rekonstrukci budovy, byl 
předložen v roce 2012 a vychází z koncepce 
Národního muzea. Začátkem roku 2014 by měli být 
přizváni architekti a na konec roku 2015 je plánována 
příprava technického scénáře. V krátkosti představila 
chystané typy návštěvnických tras: rychlý okruh 
(„must see“), okruh pro zvídavého návštěvníka, dětská 
linka, školní okruh, architektura a ikonografie (v jejímž 
rámci bude pohlíženo na samotnou Historickou 
budovu Národního muzea jako na historický objekt)   
a linka pro návštěvníky se specifickými potřebami.  
 
Také ke struktuře expozic podala Fialová krátký 
výklad. V prvním poschodí Historické budovy bude 
ve dvou částech expozice Příroda kolem nás a dějiny 
kolem nás prezentováno „informační minimum“          
o přírodě a historii, prezentované prostřednictvím 
výjimečných sbírek a exponátů na témata: Svět nerostů, 
Česká okna do pravěku, Česká příroda – křižovatka 
uprostřed Evropy, Antropologie, Raný středověk, Poslední 
Přemyslovci, Lucemburkové, Husitství, Raný novověk, 19.      
a 20. století: ekonomika, kultura, nacionalismus, politika      
a válka. Druhé poschodí vyplní expozice Velké příběhy 
evoluce a Příběh střední Evropy. Suterén se stane Pokladnicí 
Národního muzea, kde budou vystaveny drahé kameny, 
drahé kovy a šperky ze sbírek Národního muzea. 
Naopak prostor pod střechou bude prezentovat 
tvůrce a rekonstrukci Historické budovy Národního 
muzea. Nástup do spojovací chodby se stane tzv. 
referenční galerií, jakýmsi průřezem sbírek Národního 
muzea. Do spojovací chodby by měla být umístěna 
multimediální zážitková projekce v kontextu historie 
lokality, v níž se muzeum nachází.  
 
Část expozice nalezne své místo v prostoru Nové 
budovy,  konkrétně  dětské  muzeum a expozice  Země 

a život, kde bude o vzniku Země vyprávěno 
prostřednictvím multimediálních a interaktivních 
prvků. Ke krátkodobým výstavám budou využívány 
následující prostory: výstavní dvorana (bývalé druhé 
nádvoří), trezorové sály v jižním traktu Historické 
budovy, kuloáry Nové budovy a malý výstavní sál 
v prvním patře Nové budovy. Připravované rozčlenění 
slibuje i veřejné prostory: širokou bezplatnou zónu 
zahrnující společenskou dvoranu v Historické budově 
s kavárnou a muzejním obchodem, spojovací chodbu 
a foyer Nové budovy či nové konferenční centrum 
v Historické budově. 

 

 
 

JOSEF SCHULZ (1840–1917),  
ARCHITEKT A STAVITEL HLAVNÍ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA 

 
Jednotlivé expozice představili účastníkům kolokvia 
podrobněji jejich kurátoři – za přírodovědecký tým Jan 
Sklenář, za společenskovědní tým Marek Junek. 
V rámci kolokvia také proběhly tři samostatné debaty. 
Byli přizváni odborníci jak z prestižních paměťových 
institucí, tak experti z vysokých škol. Ukázalo se, že 
kurátoři chtějí klást důraz především na speciální 
exponáty, o nichž budou vyprávět nějaký příběh         
(i když někteří oponenti proti vyprávění příběhů 
varují). Debatovalo se také například o tom, zda je 
úkolem poučit nebo nadchnout, pro koho expozici 
vytvářet nebo co je česká národní identita, a byla zde 
řešena i didaktizace trojrozměrného předmětu nebo 
kurikulární reforma.   

Romana Macháčková
 

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

 



 

 

Povznášející román  
o pokleslé společnosti 
Ödön von Horváth: Věčný šosák 
Jiří Tomáš – Akropolis, Praha, 2013, přel. Hana Linhartová, 1. vydání, 168 stran 

Na pultech knihkupectví se nedávno objevil vůbec 
první český překlad románu Věčný šosák německy 
píšícího dramatika a prozaika Ödöna von Horvátha 
(1901–1938), jednoho ze spisovatelů, kteří si skutečně 
zaslouží přízvisko „evropský autor“. Jako syn 
maďarského šlechtice prožil mládí v Rakousko-
Uhersku, studoval filozofii a germanistiku v Budapešti, 
Vídni, Bratislavě a Mnichově, v letech 1924 až 1934 žil 
v Berlíně, poté uprchl před nacisty do Rakouska, po 
jeho anexi Němci odešel do Švýcarska, aby nakonec 
nešťastnou náhodou předčasně zahynul v Paříži. 
Ovšem jak podotýká ve své erudované předmluvě      
k Věčnému šosákovi Ludvík Václavek, na rozdíl od 
mnoha svých vrstevníků nebyl Ödön von Horváth na 
císařskou minulost nijak nostalgicky vázán a jako 
autora jej zajímala spíše poválečná přítomnost. 
 

 
 

ÖDÖN VON HORVÁTH (1901–1938) 

Dokladem toho je i „povznášející román ve třech 
dílech“ (jak zní podtitul Věčného šosáka), který napsal   
v roce 1930 a v němž dokázal jak pojmenovat, tak 
umělecky ztvárnit dobové symptomy blížícího se 
kataklyzmatu. V centru autorovy pozornosti proto 
stojí hlavní aktér nadcházejících událostí – takzvaný 
„malý člověk“, typický maloměšťák v nejhorším slova 
smyslu, onen titulní „šosák“, – k jehož podstatě 
proniká analýzou a následnou stylizací jeho 
specifického jazyka. V tomto ohledu navazuje na 
silnou tradici rakouské literatury, reprezentovanou 
kupříkladu Karlem Krausem, jak oprávněně podotýká 
Václavek, jehož přiléhavá charakteristika stěžejního 
rysu von Horváthovy prózy stojí za ocitování: „Jazyk, 
jímž se vyjadřují postavy děl, je jazykem ‚nevlastního 
vyjádření‘: člověk neříká to, co vlastně říci chce, nýbrž 
to, co ‚se říká‘, a používá k tomu civilizačního 
‚vzdělanostního žargonu‘, převzatého z konvence 
tisku, školy, oficiálních frází. Ironickým předváděním 
tohoto jazyka demaskuje autor deformované vědomí 
figur a celých společenských vrstev.“ 
 
Václavkem zmiňovaná ironie vystupuje do popředí již 
od prvních stran Věčného šosáka a v autorových 
obratných rukou se stává tmelem pojícím zdánlivě 
neslučitelné – čistokrevnou humoristickou prózu se 
společensky závažným obsahem. Přestože se kniha 
skládá ze tří dílů, tvořených trojicí jen volně 
propojených příběhů s rozdílnými hlavními hrdiny, 
těžiště románu spočívá nepochybně v části první       
(a nejdelší), jejímž ústředním protagonistou je pan 
Kobler, postava přímo ztělesňující autorem 
pojednávaný lidský typ. Využití cestopisné zápletky –
hrdina se z rodného Německa vydá na světovou 
výstavu do Barcelony, – při jejímž vymýšlení se mohl 
autor inspirovat vlastní cestou do Španělska v roce 
1929 (kdy se mimochodem také první díl románu 
odehrává), dává von Horváthovi možnost 
konfrontovat svou vpravdě groteskní figuru s celou 
řadou postav, lišících se národností, politickým 
smýšlením apod. 
 
Přestože však početný zástup těchto epizodních 
postav má primárně za úkol nastavovat z různých úhlů
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zrcadlo Koblerovi jako reprezentantu šosáctví             
a odhalovat tak opakovaně jeho sebestřednost, 
falešnost a hloupost („člověk by se holt měl stýkat 
jenom s lidmi, co z nich něco má“), je pouze dalším 
dokladem von Horváthova spisovatelského 
mistrovství, že každou takovou figurku dokáže na pár 
řádcích proměnit ve výraznou, ba leckdy až 
nezapomenutelnou postavu. Jeho metoda je přitom 
zdánlivě jednoduchá – téměř každého z nepřeberného 
množství románových statistů doprovází nějaký 
vlastní příběh, historka či alespoň anekdota, čímž 
současně zvyšuje celkovou míru obsaženého humoru  
a tedy ve výsledku i čtivost dotyčného románu. 
Samotný autorův humor ostatně představuje 
svébytnou kapitolu Věčného šosáka – udivuje jak 
svým absurdním laděním („Odbilo jedenáct. ‚Už je 
dvanáct,‘ řekl hrabě, neboť byl děsně prolhaný.“), tak 
rozmanitostí způsobů, jimiž je zde realizován (zakládá 
se například na jazykové hře nebo dvojkolejnosti 
hrdinova myšlení a mluvení). 

Není to však humor, co činí tento román vpravdě 
nadčasovým, nýbrž autorovy četné úvahy a komentáře, 
přesahující často rovinu dobové společenské kritiky    
a dotýkající se mnoha stále aktuálních, obecně lidských 
nešvarů a neduhů. Vždyť panoptikum přítomných 
postav v čele s Koblerem, poskytující dnešnímu 
čtenáři reprezentativní vzorek oné masy vlastenectvím 
se ohánějících egoistů, z níž se o pár let později 
rekrutovalo jádro přívrženců nacismu, má své reálné 
protějšky i dnes a von Horváthův šosák stále „prahne 
po jediném – všude se zbaběle přizpůsobit a každou 
novou ideu překroutit – tím, že si ji osvojí“. A tak        
i přesto, že by si první české vydání Věčného šosáka
zasloužilo pečlivější redakci (čtenář občas narazí na 
překlep, ba i pravopisnou chybu) a na několika 
místech i citlivější překlad (viz slovo „pohodář“ 
apod.), lze jeho četbu jen a jen doporučit.   
 

–pn–
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Postskriptum 
EDUARD BASS – V. A W. 

 
Eduard Bass: Postavy a siluety, ed. Vladislav Maděra, Symposium, 1971, s. 72–73. 

 
Prahou běží nový film Voskovce a Wericha a je to pod žertovnými kejkly nezadržitelná píseň svobody a životního 
optimismu. Zůstává jinošsky naivní v tom, jak pohádkově lehce si tam autoři představují úklady záškodníků i obranu 
poškozených. Jako se v posledním Vančurově románu hravě postrkují kulisy velkého společenského pozadí 
pozemkové reformy, aby několik hlavních figur mohlo být stále na románové scéně v akci, tak si také autoři 
Osvobozeného divadla nelámou hlavu možností či nemožností své velkokapitalistické fabule, jen když mohou být 
sami ve hře a v ní rozdmýchat svůj výsměch pokřivenému světu a svou víru v šťastné vítězství těch, kteří nechtí nic 
jiného než poctivou, počestnou práci. Usmívejte se, jak chcete, že ta jejich kolonie hejrupářů je v reálném prostředí 
nemyslitelná, jedna mocná sugesce z té groteskní pohádky přece jen široce vniká do diváctva: radostná víra, že tento 
strastiplný svět bídy a nezaměstnanosti přece jen bude překonán, že práce spolčená s duchem přemůže všecky 
překážky, že není třeba malomyslnět, ani se oddávat pochmurné romantice revolty. Kdyby se někdo otázal, čeho asi 
lidé dnes nejvíce potřebují, aby neztráceli hlavu, odpověděli bychom mu, že patrně mezi nejužitečnějšími věcmi by 
byla takováto injekce dobré nálady a chuti do života. Francouzská republika udělila čestná vyznamenání cirkusovým 
clownům Fratteliniům, že navštěvovali nemocné a raněné a potěšili je svými šprýmy; také naši šprýmaři                     
z Osvobozeného si dobývají zásluh, že nesou veselé povzbuzení k důvěře v život tam, kde by jinak bylo jen skřípání 
zubů a svírání pěstí. Za takové zásluhy jim náleží odměna. Dostali ji po čechoslovácku: pár lidí, kteří na to mají, 
skoupili lístky do jejich divadla a rozdali je zfanatizovaným mladíkům, aby šli znemožnit představení. Zajímá jen 
jedno: kdo to platil. Není pochyby o tom, že je to člověk, který by vlastně měl být denně vděčen Voskovcovi            
a Werichovi, že svou neochvějnou radostí ze života vytvářejí pochmurné době ventil. 

(1934)
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Příběhy sběratele starožitností (Plus) ◊ Sebastian Reichmann: Úžeh v botanické zahradě a jiné básně 
(Sdružení Analogonu) ◊ Patrik Linhart: Vyprávění nočních hubeňourů (Pulchra) ◊ Jack Black: 
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