


 

Pár slov… 
 
 

Zdravím Vás jménem Půlnoci, skromného projektu věnovaného odvrácené tváři umění, a její tribuny 
Půlnočního expresu. Právě vychází srpnové číslo našeho e-bulletinu, tentokrát opět s rozhovorem (za který tímto 
děkujeme Ivanu Adamovičovi) a také se vzpomínkovým pásmem zasvěceným nedávno zesnulé výtvarnici a spisovatelce 
Gertrudě Gruberové-Goepfertové (za to jsme vděčni Markétě Hejné). Do půlnočního autorského okruhu jsme nadto přivítali 
novou posilu, talentovanou bohemistku Lucii Malou. V rámci půlnočního tématu nazvaného Sci-fi po česku jsme 
pro vás vedle již zmíněného rozhovoru připravili množství příspěvků o zajímavých osobnostech (a jejich dílech), které psaly 
historii tohoto žánru u nás před rokem 1989 (T. Rotrekl, J. Weiss, L. Souček a další). Čerstvým přírůstkem na našem 
pohřebišti se stala francouzská prokletá básnířka Marceline Desbordes-Valmoreová (1786–1859), autorka 
nelehkého životního osudu a výjimečné citlivosti. Na stránkách periferie na vás čeká – kromě pásma nazvaného 
Vzpomínka na Gertrudu – jako obvykle řada příspěvků mapujících současnou kulturní periferii – knižní recenze (prvního 
českého výboru z esejistiky Josepha Conrada, souboru tří takřka neznámých próz Karla Sabiny či nového vydání novely     
K. M. Čapka-Choda Větrník), článek o zajímavé výstavě v polské Vratislavi nebo recenze hojně diskutovaného snímku 
Ida. A v závěrečné rubrice postskriptum tentokrát naleznete takřka celou kapitolu z fantastického románu Démon 
lidství, jehož pozapomenutý autor Karel Piskoř (1879–1952) se možná při psaní svého díla inspiroval proslulou novelou   
R. L. Stevensona Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda… 

                                                                                                     Petr Nagy 
P Á R  S L O V  ( I )  

P Ů L N O Č N Í  T É M A  ( I I – X V I I )  
„ S c i - f i  v n í m á m  j a k o  n o v o s t  m e z i  b ě ž n o s t í “  ( r o z h o v o r  s  I v a n e m  A d a m o v i č e m )  

A .  Š l i n g e r o v á :  N u k l e á r n ě  v y z b r o j e n é  f i l m y  
M .  D o s t á l :  Z á h a d n ý  c t i t e l  z á h a d  

T .  P u l c o v á :  A u t o r  s c i - f i  t ě l e m  i  d u š í  
P .  N a g y :  N e z v a l o v a  p r o t i a t o m o v á  A t l a n t i d a  

M .  H o r y n o v á :  R o b o t i c k é  ž e n y  v  č e s k é m  f i l m u  
O .  K r y s t y n í k :  T y f o v ý  p r o r o k  J a n  W e i s s  

P O H Ř E B I Š T Ě  ( X V I I I – X I )   
L .  D o s t á l o v á :  M a r c e l i n e  D e s b o r d e s - V a l m o r e o v á   

P E R I F E R I E  ( X X I – X X X I I )   
P .  N a g y :  C o n r a d  j a k o  p r o z a i k  i  č l o v ě k  v  z r c a d l e  s v ý c h  e s e j ů   

M .  H e j n á :  V z p o m í n k a  n a  G e r t r u d u   
L .  M a l á :  O  t ř i  k r o k y  b l í ž e  S a b i n o v i   
D .  D o l e ž a l o v á :  F i l m  j a k o  m e d i t a c e   

L .  M a l á :  S e t k á n í  t ř í  n e o h r o ž e n ý c h  t o r e a d o r ů  
P .  N a g y :  T ř e t í  Č a p e k  v z a d u  v y s t r k u j e  b r a d u  

P O S T S K R I P T U M  ( X X X I I – X X X I V )  
K a r e l  P i s k o ř :  D é m o n  l i d s t v í  / u k á z k a /  
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„Sci-fi vnímám jako novost  
mezi běžností“ 

TEMATICKÝ BLOK SRPNOVÉHO ČÍSLA NAŠEHO ČASOPISU, VĚNOVANÉHO ČESKÉ UMĚLECKÉ TRADICI V ŽÁNRU 
SCI-FI, ZAHAJUJEME ROZHOVOREM S PUBLICISTOU, SPISOVATELEM, PŘEKLADATELEM A EDITOREM IVANEM 
ADAMOVIČEM (*1967), MJ. SPOLUZAKLADATELEM A DLOUHOLETÝM REDAKTOREM SCI-FI MĚSÍČNÍKU IKARIE   
A (SPOLU)AUTOREM ŘADY KNIŽNÍCH TITULŮ (ODBORNÝCH PUBLIKACÍ, ANTOLOGIÍ AJ.) MAPUJÍCÍCH HISTORII 
ČESKÉHO VĚDECKO-FANTASTICKÉHO UMĚNÍ A PŘISPÍVAJÍCÍCH K POPULARIZACI TOHOTO ŽÁNRU U NÁS... 

SPOLEČNĚ S ONDŘEJEM NEFFEM PATŘÍTE U NÁS JIŽ 
ŘADU LET K NEJZNÁMĚJŠÍM JMÉNŮM SPOJOVANÝM       
S UMĚLECKÝM ŽÁNREM SCIENCE FICTION, PRO JEHOŽ 
POPULARIZACI JSTE PO ROCE 1989 VYKONAL MNOHÉ 
COBY SPISOVATEL, PŘEKLADATEL, EDITOR, 
PUBLICISTA I TEORETIK. ODKUD PRAMENÍ VÁŠ 
NEUTUCHAJÍCÍ ZÁJEM O TUTO SPECIFICKOU OBLAST 
UMĚNÍ? 
 
Zkoušel jsem si to analyzovat, dokonce na to téma 
napíšu panu Simkaničovi příspěvek do webového 
projektu „vzpomínáme na dětství v socialismu“. 
Určitě to byla touha po úniku jinam. Ale nebylo to 
způsobeno žádným traumatem, ba ani tím reálným 
socialismem. Možná nudou z obyčejnosti? Asi proto 
je SF definována Darko Suvinem jako „novum“. 
Novost mezi běžností. 
 
VÁŠ SLOVNÍK ČESKÉ LITERÁRNÍ FANTASTIKY       
A SCIENCE FICTION (1995) JE DODNES STĚŽEJNÍM 
ZDROJEM INFORMACÍ PRO VŠECHNY ZÁJEMCE   
O HISTORII TĚCHTO ŽÁNRŮ U NÁS. OD JEHO VYDÁNÍ 
NICMÉNĚ UPLYNULO TÉMĚŘ DVACET LET – OBJEVIL 
JSTE BĚHEM TÉ DOBY NĚJAKÁ ZAPOMENUTÁ JMÉNA ČI 
DÍLA, JEŽ BY SI ZASLOUŽILA OŽIVIT? NEPLÁNUJETE 
POKRAČOVÁNÍ ČI ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ SVÉHO 
SLOVNÍKU? 
 
Od roku 1995 se seznam staré české SF rozrostl          
o zhruba 50 %, což je šílené množství. Bylo to díky 
úsilí skupiny sběratelů, kteří permanentně prolézají 
antikvariáty a knihovny a sestavují seznamy. Z jejich 
strany je to i pragmatická činnost; když nějaký z nich 
najde novou starou knihu tohoto žánru, je aspoň na 
chvíli jediným, kdo ji ze sběratelů má. Takhle mě 
například Honza Šťastný upozornil na zajímavé 
vizionářské eposy Adama Chlumeckého z konce 19. 
století, vlastně velice raná díla české SF. Rozšíření 
slovníku bych udělal rád, ale byly by to stovky hodin 
práce, kterou si nemůžu jako otec rodiny dovolit. 
Aspoň  malou  radost  jsem  si  udělal  a  připravil  pro 

chystanou antologii Na konci apokalypsy seznam 
veškeré české SF, o které vím. Bude to asi 50 stran 
droboučké sazby. 
 
KTERÉ SPISOVATELE BYSTE OZNAČIL ZA SKUTEČNÉ 
PRŮKOPNÍKY ČESKÉ SCI-FI? 
 
Záleží v kterém období. A podle jakých kritérií. 
Souček byl ve své době průkopníkem, stejně jako 
později Ondřej Neff. Ale i Jarda Veis. Pro někoho to 
může být třeba i Kulhánek. Pro historika třeba Jakub 
Arbes či Karel Hloucha... žádná převratná nová jména 
objevena nebyla. Průkopníky byli vlastně i redaktoři 
nakladatelství, kteří tomuto žánru přáli, třeba Vojtěch 
Kantor a Ivo Železný. 
 
LIŠÍ SE NĚJAK ZÁKLADNÍ PERIODIZACE ČESKÉ 
VĚDECKOFANTASTICKÉ LITERATURY A ČESKÉ 
LITERATURY 20. STOLETÍ JAKO TAKOVÉ? A KTERÉ 
OBDOBÍ PŘED ROKEM 1989 SVĚDČILO ČESKÉ SCI-FI 
NEJVÍCE? 
 
Oficiální literatura byla natolik ovlivněna vnějšími 
okolnostmi, že se ty periodizace ani moc neliší. Když 
se nedařilo obecné literatuře, nedařilo se ani SF,          
a naopak. Specifikem pro SF bylo snad jen období 
přelomu 50. a 60. let, kterému říkám „kosmické jaro“. 
Tehdy SF asi jako jediná naplňovala teze o potřebě 
vědecko-technické revoluce. 
 
LZE V RÁMCI ČESKÉ VĚDECKOFANTASTICKÉ 
LITERATURY Z DOBY NORMALIZACE TAKÉ ROZLIŠIT 
TROJÍ PROUD, TZN. TVORBU OFICIÁLNÍ, 
SAMIZDATOVOU A EXILOVOU, A PŘÍPADNĚ JMENOVAT 
ČELNÉ PŘEDSTAVITELE TĚCHTO TŘÍ TÁBORŮ? 
 
Právě jsem se tím trochu zabýval. Exilová SF byla 
nepočetná a specifická v tom, že vlastně v exilu platila 
na vydávanou literaturu jiná pravidla. Nehledělo se 
tolik na masovost a „čtivost“, samozřejmě ani na 
ideologickou   konformnost.   Takže  vesměs   to  byly 
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satiry na komunismus pro inteligentního čtenáře.       
V samizdatu mě napadá snad jen Egon Bondy. 
Otázkou je, kam zařadit produkci SF klubů, fanziny     
a sborníky. To byla asi čtvrtá oblast – řekněme 
literatura šedé zóny. 
 

 
 
„ROMÁN SLUNEČNÍ VŮZ (J. KOTÍK 1921) JE JEDNOU Z PRVNÍCH 
ČESKÝCH ‚VESMÍRNÝCH OPER‘. HLAVNÍ HRDINA JE UCHVÁCEN 
URAGÁNEM A PROCITNE NA UMĚLÉM ŘIDITELNÉM ASTEROIDU 
TITANIE VYNÁLEZCE ANDERSENA. ASTEROID MÁ VLASTNÍ 
VODU I VZDUCH. VESMÍRNÍ CESTOVATELÉ BOJUJÍ                
S ROSOLOVITÝMI TVORY Z VESMÍRU, MÁLEM SE SRAZÍ      
S KOMETOU, POTLAČÍ VZPOURU POSÁDKY A POTKAJÍ METEORIT, 
NA NĚMŽ SE ODRÁŽEJÍ LIDSKÉ VZPOMÍNKY. AČ OBSAHOVĚ 
BARVITÉ, STYLISTICKY JDE O AUTOROVO NEJSLABŠÍ DÍLO.“ 
(SLOVNÍK ČESKÉ LITERÁRNÍ FANTASTIKY A SCIENCE FICTION) 
 
DO JAKÉ MÍRY SE ŽÁNR SCI-FI, AŤ UŽ NA POLI 
LITERÁRNÍM, FILMOVÉM ČI JINÉM, UKÁZAL BÝT 
UŽITEČNÝM KOMUNISTICKÉ PROPAGANDĚ       
V ČESKOSLOVENSKU? 
 
Jak jsem řekl, možná spíš propagandě vědy a techniky, 
v určitém období. Vyloženě prokomunistické SF 
vlastně vyšlo jen pár titulů. Překvapilo mě ale, že 
Zemanova Cesta do pravěku byla financována v rámci 
boje proti náboženství. Dětičky spatřily celý vývoj 
tvorstva a mělo jim dojít, že pan farář v kostele s tím 
stvořením za šest dnů asi kecá. 
 
ENCYKLOPEDIE LITERATURY SCIENCE FICTION (1994), 
JEJÍMŽ   JSTE   SPOLUAUTOREM,   NABÍZÍ   MJ. PŘEHLED 
 

HLAVNÍCH MOTIVICKÝCH OKRUHŮ 
VĚDECKOFANTASTICKÝCH DĚL (ANTIUTOPIE, 
CESTOVÁNÍ ČASEM, MIMOZEMŠŤANÉ ATD.) – 
PŘEVAŽUJE NĚKTERÝ Z TĚCHTO NÁMĚTŮ (NEBO 
NĚKOLIK Z NICH) V ČESKÉ LITERATUŘE SCIENCE 
FICTION PŘED ROKEM 1989? 
 
Po éře kosmického jara převažovala společenská 
tematika. Výrazná byla antiutopie, buď otevřená, nebo 
její skryté formy v 80. letech. Roboti a mimozemšťani 
nám třeba nikdy moc nešli, proč, to snad někdo někdy 
vyzkoumá.   
 
K JAKÝM AUTORŮM ČI DÍLŮM ČESKÉ PŘEDVÁLEČNÉ 
VĚDECKOFANTASTICKÉ LITERATURY SE DODNES RÁD 
VRACÍTE JAKO ČTENÁŘ? 
 
Musím se přiznat, že se k žádným knihám nevracím, 
považuju to za ztrátu času. Dvakrát jsem přečetl snad 
jediný román, Den trifidů. 
 
KROMĚ LITERATURY SE ZAJÍMÁTE I O DALŠÍ DRUHY 
UMĚNÍ PRACUJÍCÍ S ŽÁNREM SCI-FI, NAPŘÍKLAD FILM. 
KTERÉ ČESKOSLOVENSKÉ VĚDECKOFANTASTICKÉ 
SNÍMKY HODNOTÍTE NEJVÝŠE A PROČ? 
 
Jako divák si nejvíc užívám ty bláznivé komedie 
Macourka, Vorlíčka, Nesvadby a Lipského. Obdivuju 
kostýmy a kulisy Muže z prvního století. Baví mě ale        
i zapadlá, okrajová díla staršího data. Třeba málo 
známý mystifikační film Byla jednou jedna budoucnost      
z roku 1965.  
 

 
„PRVNÍM SKUTEČNĚ FUTURISTICKÝM ČESKOSLOVENSKÝM 
FILMEM BYL MUŽ Z PRVNÍHO STOLETÍ (REŽ. OLDŘICH LIPSKÝ, 
1962).“ (ZDROJ: BLOG.PLANETA-EDEN.CZ, FOTO: KAREL 
JEŠÁTKO) 
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MEZI VAŠE NEJNOVĚJŠÍ POČINY NA POLI ČESKÉ 
SCIENCE FICTION PATŘÍ SESTAVENÍ DVOJICE 
ANTOLOGIÍ ČESKÉ VĚDECKOFANTASTICKÉ 
LITERATURY,  JEŽ VYŠLY POD NÁZVY VLÁDCOVÉ 
VESMÍRU (2010) A PULS NEKONEČNA (2011). 
ZAHRNUL JSTE DO NICH VYBRANÉ TEXTY ČESKÉ 
SCIENCE FICTION OD KONCE 19. STOLETÍ DO KONCE 
70. LET, MOHOU SE ČTENÁŘI TĚŠIT NA DALŠÍ DÍL     
S PRÓZAMI Z 80., PŘÍPADNĚ TÉŽ 90. LET?  
 
Třetí díl je odevzdaný do Albatrosu. Bude to právě Na 
konci apokalypsy. Bude obsahovat víc textu, proto se 
musí zmenšit sazba. Vyjde snad na podzim, ale ještě 
se uvidí. Začíná povídkou Ondřeje Neffa a končí 
Vilmou Kadlečkovou, delší povídkou napsanou přímo 
pro tuto knihu. Nebude to už pro zkušené čtenáře 
kniha tak objevná jako předchozí dvě, ale ti mladší 
tam možná objeví pro ně neznámá jména. A jak jsem 
řekl, velkým bonusem bude ta bibliografie české SF, 
zatím nejúplnější publikovaná. 
 
 

PTAL SE PETR NAGY (SRPEN 2014) 
 

Nukleárně vyzbrojené filmy 
Poté, co na konci druhé světové války vešly ve 
známost účinky jaderných zbraní, a když se během 
války studené stávaly nukleární a termonukleární 
bomby arzenálem velmocí, odrazilo se to 
pochopitelně i v námětovém spektru některých 
filmových žánrů. Vize války, ve které nikdo nevyhraje, 
protože pravděpodobně zničí veškerý život na Zemi, 
byly často děsivě konkrétní. 
 
Sice sporadicky, ale v poměrně pestrých variacích se 
téma jaderné hrozby objevilo v letech 1945–1989        
i v českém hraném filmu. Příkladem z jeho 
socrealistické éry je jedna ze závěrečných scén 
hudebního mládežnického filmu Zítra se bude tančit 
všude (1952), kde do jednoho z rozjásaných folklórních 
představení náhle vstupuje maškara představující 
atomovou bombu. Z jednoduchého přestrojení 
nakonec celkem nepřekvapivě vypadnou jiné dvě 
figury – vypasený statkář a světák v pepitovém saku. 
Je zřejmé, že zneužití jaderné energie má být 
jednoznačně spojováno s  kapitalismem                   
a imperialismem. Tvůrci vědeckofantastického žánru 
ovšem k tematice nukleárního zbrojení obvykle 
nepřistupovali takto jednostranně a domýšleli ji do 
mnohem zajímavějších konců. 
 
Přibližně dva roky po útocích na Hirošimu a Nagasaki 
natočil Otakar Vávra Krakatit (1948), adaptaci románu 

Karla Čapka, který poprvé vyšel v roce 1924. Zatímco 
v knižní předloze byly Prokopovy pokusy s atomy       
a výbuch, který dokázal zničit celý Grottup, v rovině 
fantazie, filmová adaptace zjevně kopíruje některé 
nedávno zažité skutečnosti, včetně ztvárnění výbuchu 
v podobě charakteristického „hřibu“. Filmový Krakatit 
je jinak motivicky celkem věrný předloze a přisvojuje 
si hodně z její delirické atmosféry a stylizovanosti. 
Otakar Vávra se však ke stejné látce vrátil v období 
normalizace a roku 1980 natočil volnější adaptaci 
nazvanou Temné slunce. Přestože se také odehrává 
v explicitně neurčeném časoprostoru, exteriéry i vizáž 
hrdinů napovídají, že jde o tehdejší současnost. Kdo 
mají být oni osnovatelé atomové (potažmo 
neutronové) války, prozrazují mimo jiné jejich 
anglická jména (v čele s výmluvným názvem koncernu 
Atlantik Atom Company).  
 
Podobně „skutečnějším“ jako Čapkův Krakatit se po 
válce stal i Verneův Vynález zkázy (též pod názvem 
Tváří v tvář praporu vlasti). Stejnojmenný, mezinárodně 
uznávaný film Karla Zemana z roku 1958 lze proto 
také chápat jako velice aktuální, byť je natočený 
záměrně zastaralou technikou. 
 
Další dvojice sci-fi snímků, které se nějak vztahují      
k tématu jaderných zbraní, vznikla v šedesátých letech 
podle  scénářů  Pavla  Juráčka.  Jindřich  Polák  natočil 



 

 film o hledání života ve vesmíru Ikarie XB 1 (1963)    
a Jan Schmidt postapokalyptickou vizi Konec srpna 
v hotelu Ozon (1966). Oba filmy spojuje odsuzující tón, 
zpochybňující tzv. lidskost. Byli to právě lidé, kdo 
vynalezl a byl ochoten použít zbraně hromadného 
ničení. 
 

 
ZÁBĚR Z POLÁKOVA SNÍMKU IKARIE XB 1 (1963) 

 
Posádku vesmírné lodi Ikarie XB 1 sice tvoří 
pozemšťané i s řadou lidských slabostí, ale od bytostí, 
které nazývají lidmi, jako by se distancovali. To byla 
„sebranka, která za sebou nechala Osvětim, Oradour, 
Hirošimu,“ říká kapitán Abajev. Některá jména na 
Ikarii znějí slovansky, jiná anglicky, německy či 
seversky. Všichni se přitom navzájem domluví. 
Tentokrát proti sobě nestojí Východ a Západ či 
kapitalismus a komunismus, ale budoucnost                
a minulost. Právě minulost, kterou je z perspektivy 
hrdinů i ono nešťastné dvacáté století, po sobě ve 
vesmíru zanechala válečnou loď s jadernými 
zbraněmi, se kterou se Ikarie při své misi setká. 
 
V naprosto odlišném prostředí, které filmařům 
poskytl vylidněný prostor Doupovských hor, putuje 
skupinka žen ve filmu Konec srpna v hotelu Ozon. Jedná 
se o jeden z mála hraných snímků, jež vznikly 
v produkci Československého armádního filmu. Na 
rozdíl od hvězdně obsazené Ikarie XB 1 těží               
z autentického projevu neznámých hereček či 
nehereček. Jen role posledních lidí, kteří pamatují 
„tamten svět“, byly svěřeny známějším slovenským 
hercům (do češtiny byli nadabováni). 
 
Konec srpna v hotelu Ozon je typickým příkladem 
dystopie. Člověk jako živočišný druh je v něm sice 
ještě potenciálně zachranitelný, ale člověk jako 
(alespoň domněle) ušlechtilá bytost už definitivně 
vymírá. Dívky narozené několik let poté, co „se to 
stalo“, ubližují pro potěšení zvířatům i sobě navzájem. 
Přes mateřský přístup jejich staré vůdkyně se u nich 
neobjevují známky lidských citů. 
 

Politickému stranění se i tento film vyhýbá a vinu 
svaluje na lidstvo obecně – odpočítávání na začátku 
filmu, které spouští onu (snad jadernou) apokalypsu, 
zazní v několika jazycích, příslušejících k různým 
politickým táborům. 
 

 
ZÁBĚR ZE SCHMIDTOVA SNÍMKU 

KONEC SRPNA V HOTELU OZON (1966) 
 
Ač je téma jaderných zbraní nad jiné děsivé, 
nevyhnulo se ani českým sci-fi komediím. Filmy Zabil 
jsem Einsteina, pánové... (1969) Oldřicha Lipského         
a Zítra vstanu a opařím se čajem (1977) Jindřicha Poláka 
primárně těží z jiného vědeckofantastického motivu, 
totiž cestování v čase. Lipského snímek se ale odvíjí 
od nebezpečných pokusů s jistou bombou G, jejíž 
záření způsobuje tělesné mutace. Proto je třeba 
vypravit se do minulosti a zabít Alberta Einsteina, 
jehož práce byla počátkem vývoje bomby G. 
 

 
ZÁBĚR Z POLÁKOVA SNÍMKU 

ZÍTRA VSTANU A OPAŘÍM SE ČAJEM (1977) 
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Polákova komedie, podobně jako většina zmíněných 
filmů, uniká kontextu studené války, tentokrát zpět do 
války s nacismem. Antihrdinové filmu se vracejí ve 
výletní československé raketě z moderní doby do časů 
Třetí říše, aby Hitlerovi předali vodíkovou bombu. 
Nacistická skupinka se sice zdržuje v Americe, ale je 
prezentována jako jasný relikt minulosti (její členové 
jsou Hitlerovi pamětníci, kteří se udržují při síle 
pomocí pilulek proti stárnutí, bomba je muzejním 
exponátem). 
 
Závěrem tedy můžeme prohlásit, že s výjimkou 
Temného slunce nesklouzl český vědeckofantastický film 
s tematikou nukleárních, popřípadě termonukleárních 
zbraní k výslovné protizápadní propagandě a že jeho 
tvůrci dospěli k  vizím, které v domácí kinematografii 
nemají obdoby. 
 

Téma tohoto článku vedle sebe postavilo filmy, které 
sice mají  společné žánrové zařazení  a někdy dokonce 
i autory, ale přesto vytvářejí značně nesourodou 
skupinu, což už je námětem jiných úvah o dějinách 
českého filmového sci-fi. 
 

ALENA ŠLINGEROVÁ 
 

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

 
POUŽITÉ ZDROJE: 
Kolektiv autorů: Český hraný film III. 1945–1960 
(2001), IV. 1961–1970 (2004), V. 1971–1980 (2007). 
MAREŠ, Petr: Adaptace a aktualizace. In: Stanislava 
Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě 
(2010), s. 155–164. 
 

Záhadný ctitel záhad 
Ludvík Souček se narodil v Praze 18. května 1926. 
Studoval na gymnáziu a na lékařské fakultě UK          
v Praze. Jako armádní lékař působil v Severní Koreji. 
V roce 1966 skončil s praxí vojenského zubaře a stává 
se náčelníkem zpravodajství Čs. Armádního filmu, 
pak náčelníkem hlavní redakce armádní televize. V té 
době již přednášel na novinářské fakultě i pro širší 
veřejnost o  teorii a dějinách fotografie. Roku 1972 se 
stal vedoucím redaktorem uměleckonaučné redakce 
Albatrosu a od roku 1976 byl spisovatelem z povolání. 
Umírá 27. prosince 1978 na svůj devátý a poslední 
infarkt. 
 

 
 

Ludvík Souček (1926–1978) 
 
Součkova tvorba by se dala rozdělit do dvou částí. 
První část by obsahovala vědeckofantastické povídky 
a romány (Cesta slepých ptáků, Runa Rider, Sluneční jezero), 
sérii Případů (Případ baskervillského psa, Případ jantarové 
komnaty)   a    dobrodružné    romány   s   fantastickou  
 

(Krotitelé ďáblů, Pevnost bílých mravenců). Nesmírně 
poutavými se tyto knihy staly zejména díky 
výkladovým pasážím, které nejenže samotný děj 
nenarušují, ale naopak vytvářejí zdání skutečné 
události. Druhá část tvorby Ludvíka Součka by se dala 
zařadit k pracím uměleckonaučným, např. Jak se světlo 
naučilo kreslit, Kam nedosáhne hlas, Co zavinil Gutenberg či 
Rakve útočí.  
 
Obě dvě složky Součkova díla přitom jednoznačně 
spojuje dovedné využití techniky montáže a propojení 
obrazu a slova. Čtenáři je tímto předkládán dostatečně 
široký a prokreslený obraz určitého úseku poznání. 
Ujal se i Dänikenových Vzpomínek na budoucnost          
a přeložil je do češtiny. Jako většinu věcí i Dänikenovu 
práci pojal jako problém, opatřil ji kritickými 
poznámkami.  
 
Jako lovec záhad vzbudil Souček poprvé a rozhodně 
ne naposledy v roce 1964 rozruch vydáním první části 
trilogie Cesta slepých ptáků. Tento román je napsán 
formou reportáže, ve které je zveřejněna celá řada 
skutečných indicií mluvících ve prospěch působení 
mimozemských civilizací na naší planetě.  
 
„A pak už začala vlastní cesta k Marsu. Neřeknu 
vám o ní dohromady nic, ačkoli trvala hezkých pár 
měsíců. Látková výměna každého z nás musela být 
hodně snížena. Jednak jsme tím šetřili kyslík, vodu    
i potraviny, jednak se zmenšovalo nebezpečí nemoci 
z ozáření při průletu Longschampsovými zónami. 
Rozdával jsem všelijaká sedativa a hypnotika          
a klímal jsem  jako všichni ostatní  kromě chudáka – 
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nebo šťastlivce, můžete si vybrat –, který měl zrovna 
hlídku a jehož hlavní povinností bylo v případě 
nějakého maléru buď v kabině, nebo na obrazovce 
meteorického radaru vzbudit injekcí katosilu napřed 
McLaughina a po něm Ostapenka i třetího 
blanického rytíře. Vyzkoušeli jsme katosil už na 
zemi. Myslím, že by přivedl k bdělému a čilému 
stavu i Tutanchamónovu mumii.“ 
 

(Ludvík Souček: Cesty slepých ptáků) 
 

 
 

OBÁLKA SOUBORNÉHO VYDÁNÍ SOUČKOVY TRILOGIE 
(NAKL. ALBATROS, 1989, S ILUSTRACEMI KAMILA LHOTÁKA) 

 
Mezi často nepříliš poutavými tituly normalizační 
literatury vyšla roku 1974 další bomba: Tušení stínu. Je 
to velice obratně napsané dílo, které by dnes bylo 
nejspíš zařazeno do oblasti spekulativní literatury. Pro 
většinu Součkových čtenářů to však byla spíš 
faktografie plná záhad. Úspěch byl obrovský              
a pokračování pod názvem Tušení souvislosti první díl 
ještě předčilo. 
 
„Aniž se chci vracet do dob útoků bulvárního tisku 
na Marconiho, jehož rádiové vlny byly obviňovány   
z vyvolávání nejrůznějších chorob, kleptomanií        
a impotencí počínaje a rakovinou konče, nemohu 
přejít mlčením zjištění celé řady badatelů (u nás 
např. Z. Frank, J. Štverák, J. Dvořák aj.), totiž že se 
rádiové vlny hrozí stát další metlou civilizace.          
Z fyzikálního hlediska jde o část spektra 
elektromagnetického    záření   od  100  kHz   až   do 

30 GHz, což odpovídá vlnovým délkám od 3000 m 
do 1 cm. Část spektra, od 100 kHz do 300 MHz, 
využívají především rozhlas a televize, vyšší část 
(300 MHz až 30 GHz) je vyhrazena radiolokační 
technice. Nejsme schopni smyslově vnímat toto 
záření, pronikající ustavičně prostorem kolem nás 
ve značných intenzitách. Naštěstí – stěží bychom se 
vyrovnali s přílivem informací, s nimiž se člověk ve 
svém fylogenetickém vývoji ve větší míře (nepočítaje 
emisi slunce) nikdy nesetkal ani jako s informačním 
kanálem, ani jako s jedním z faktorů, 
spolupůsobících při vzniku a vývoji života. 
Neschopnost smyslově zjišťovat neznamená ovšem 
neškodnost – nevnímáme ani RTG a gama záření, 
necítíme smrtelně nebezpečný kysličník uhelnatý, 
mnohé jedy nás svou chutí nevarují.“ 
 

(Ludvík Souček: Tušení souvislosti) 
 

 
 

OBÁLKA 1. VYDÁNÍ SOUČKOVY KNIHY TUŠENÍ SOUVISLOSTI 
(ČESKOSLOVENSKÝ SPISOVATEL, 1978) 

 
Souček oznámil, že trilogii završí třetím dílem – Tušení 
světla, kde budou nadhozené záhady prvních dvou 
částí vysvětleny, nebo alespoň přinesena ucelená 
hypotéza, která se o to pokusí. Knihu napsal a dal 
rukopis přepsat. Jediný exemplář tohoto díla se však  
v prosinci 1978 ztratil. Zmizení třetí části Tušení 
nedovede dodnes nikdo uspokojivě vysvětlit. Dne 18. 
prosince 1978  se šel Souček přeptat do Albatrosu, jak 
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pokračují práce na tomto díle. Rukopis však nebyl 
schopen nikdo najít a bylo mu to zdůvodněno 
obvyklým předvánočním chaosem v redakci. Snažil se 
proto kontaktovat svoji stálou spolupracovnici – 
„opisovačku“. Ta ovšem těsně před odevzdáním 
knihy zemřela a přepis dostal na starost někdo jiný. 
Tuto osobu se ovšem nedařilo zastihnout a o osm dní 
později Souček umírá. Po jeho smrti zmizela i ona 
nová opisovačka a dodnes se její jméno nepodařilo 
vypátrat. Bohužel ani to, kam se poděl rukopis.  
 
Okolo zmizení rukopisu se objevilo mnoho otazníků  
a teorií. Jedna z nich zmiňuje Součkovo krátkodobé 
působení pod Ministerstvem národní obrany a tudíž 
možný přístup k citlivým informacím. Jiná se týká 
Součkova působení v Severní Koreji, kde se údajně 
účastnil lékařských pokusů na amerických zajatcích. 
Podle další jsou za smrt Ludvíka Součka zodpovědní 
agenti KGB, kteří se prý v době jeho smrti nacházeli  
u něj v bytě. Jisté nejasnosti vyvolává i rok 1984, kdy  
v jeho domácnosti došlo k vloupání a zmizelo několik 
miniatur, dva tibetské bronzy a jedna orientální soška. 
Na tuto na první pohled obyčejnou krádež bylo tehdy 
nasazeno 19 policistů! 
 

Ludvík Souček byl milovníkem záhad a paradoxně se 
nakonec stal jednou z nich. Jeho kniha Tušení světla je 
nenávratně ztracena, nebo někdo čeká na vhodný 
okamžik k vydání. Každopádně lze jeho přínos 
spatřovat zejména v probuzení chuti k otázkám. Vše 
vystihuje i citát Alberta Einsteina uváděný na počátku 
knihy Tušení souvislosti: „Nejkrásnější pocity vyplývají 
ze záhad. Jsou to pocity, které stojí u kolébky 
skutečného umění a skutečné vědy. Člověk, který 
tento pocit nezná, člověk, který už se neumí divit       
a který neumí žasnout, je prakticky mrtvý. Je jako 
zhasnutá svíce.“ 
 

MAREK DOSTÁL 
 
POUŽITÉ ZDROJE: 
 
CHVÁLA, Tomáš: Co skrýval ztracený Součkův 
rukopis. In Enigma, 2010, č. 3, s. 38. 
Ludvík Souček /Klub mladých čtenářů – profily autorů 
KMČ/(1980). 
SOUČEK, Ludvík: Tušení souvislosti (1980). 
SOUČEK, Ludvík: Cesta slepých ptáků I–III: Cesta 
slepých ptáků, Runa rider, Sluneční jezero (1989). 
 

Autor sci-fi tělem i duší 
 

„6. ledna 2179 v 10.52 zašuměl v mém venkovském 
ateliéru videon. Zmáčkl jsem tlačítko a ve 
fluoreskujícím oktaedru se objevila fousatá 
usměvavá tvář mého dávného přítele redaktora 
Albatrosu Zdendy Člmocha. ‚Šťastnej a veselej‘ − 
hlaholil úvodem a hned přešel k věci: ‚Mám pro 
tebe rkp.‘ V 22. století se mluvilo rychle, jasně, 
stručně, moderně. ‚Bereš?‘ ‚Beru.‘ ‚Posílám ti ho 
magnetem.‘“ 

(Teodor Rotrekl: Sci-fi ilustrátora) 
 

Ačkoliv je Teodor Rotrekl (1923−2004) autorem této 
povídky, jedná se v jeho tvorbě o ojedinělý případ, 
neboť to byl především malíř a ilustrátor. Povídka má 
však s jeho výtvarnou tvorbou jedno společné − 
představuje autora coby opravdového nadšence sci-fi. 
Rotrekl si našel cestu ke sci-fi již v raném dětství. 
Velkou měrou se o to zasloužil Rotreklův dědeček, 
jenž byl pedelem na Vysokém učení technickém 
v Brně a svého vnuka bral s sebou na večerní 
kontroly. Malý chlapec byl naprosto fascinován 
technickými vynálezy, které se později staly zdrojem 
jeho umělecké inspirace. V pěti letech byl budoucí 
malíř rovněž svědkem přeletu vzdulochodě Italia nad 
Brnem − v posádce italského generála Umberta 
Nobileho  se objevil  i radiolog  a spisovatel  František 
 

 

Běhounek. Později se Rotrekl stal ilustrátorem právě 
Běhounkových vědecko-fantastických knih. 
 

 

TEODOR ROTREKL (1923–2004) 
 
Na počátku své kariéry pod vlivem poválečné 
atmosféry, hospodářské a politické krize, jež vedla       
k nutnosti změny společenských poměrů, vstoupil 
Rotrekl do komunistické strany, a tak v roce 1950 
ilustroval v duchu tzv. sorely (socialistického realismu) 
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kupříkladu knihu propagandistických pohádek Pavla 
Kohouta O černém a bílém. Pro ilustrace z oblasti 
science fiction však bylo zásadní setkání se 
Stanislawem Lemem o šest let později. Rotrekl se stal 
ilustrátorem Lemových vědeckofantastických románů 
− Astronauti a K mrakům Magellanovým. Druhý zmíněný 
román se následně stal předlohou pro utopistický film 
Ikarie XB-1, pro který Rotrekl vytvořil plakát. Právě 
tento plakát, v němž ilustrátor předjímá vizuální 
podobu pozdějších amerických raketoplánů z konce 
století, se stal původcem domněnky, že právě Rotrekl 
se snad podílí na designu a výzkumu NASA.  
 

 
 

ROTREKLŮV PŘEBAL K 1. ČESKÉMU VYDÁNÍ LEMOVA ROMÁNU 
K MRAKŮM MAGELLANOVÝM (MLADÁ FRONTA, 1956) 

 

 
 

ROTREKŮV PŘEBAL KE 2. VYDÁNÍ LEMOVA ROMÁNU 
ASTRONAUTI (SNDK, 1959) 

 
Vedle ilustrací vědecko-fantastických románů se 
paralelně věnoval rovněž ilustracím dětských knih ze 
série Knížky pro chytré děti. Zde mohl uplatnit svou 
fascinaci technikou, protože cílem ilustrátora bylo 
názorně objasnit funkce různých technických zařízení. 
V šedesátých letech vytvořil pro časopis ABC komiks 
Pevnost pod ledem (na základě předlohy stejnojmenného 
fantastického románu G. Grebněva). Styl Rotreklova 
obrazového doprovodu je vždy výstižný pro charakter 
knihy − zatímco romány Lema byly monochromní, 
knížky pro děti vynikaly svou barevností. Za vrchol 
Rotreklovy knižní tvorby je Pospiszylem nebo 
Sylvestrovou považována publikace Ivo Štuky Šest dnů 

na Luně 1 (1963) − Sylvestrová publikaci vidí jako 
prolnutí obou ilustrátorových zájmů, neboť se v ní 
„střídají Rotreklovy populárně vědecké ilustrace         
s dvoustranami jiskřícími fantazijními vesmírnými 
vizemi“. Pozoruhodná je skutečnost, že jednu 
z ilustrací Štukovy knihy vybral Brian Eno na obal 
hudebního alba Passengers (1995), které nahrál spolu 
s U2. Učinil tak proto, že tato vesmírná ilustrace 
korespondovala s „ambientní elektronickou hudbou“ 
alba. 
 
„Vtom zašuměl magnet. Přiložil jsem přenašeč ke 
spánkům a ucítil jsem rukopis. Vnikal mi do mozku 
−lechtal − šimral, takže jsem musel chvílemi 
seřizovat intenzifikátor na temeni, když zážitek 
přemohl i mne − zkušeného ilustrátora sci-fi. Po 
čtyřech hodinách příjmu jsem si dal pohov      
a přepnul na rekording, abych mohl zítra 
pokračovat ze záznamu.“  
 

(Teodor Rotrekl: Sci-fi ilustrátora) 
 

Souběžně s ilustracemi se zabýval rovněž malbou, 
začal experimentovat a v polovině šedesátých let 
rozvinul „v Čechách zcela originální variantu pop-
artu“ (Pospiszyl). Toho docílil svými kolážemi − do 
olejomaleb vlepuje hliníkovou fólii, včleňuje do nich 
různé části přístrojů a nakonec malbu kombinuje se 
zvětšeninami fotografických obrazů. Experiment se 
dotýká nejen Rotreklovy malby, ale i jeho ilustrací. 
V roce 1965 vyšla Čapkova Válka s mloky v neobvyklé 
úpravě, na které se podílel Rotrekl a Václav Bláha. 
Kniha obsahovala dopisy, noviny, letáky, což 
vytvářelo dojem autentického dokumentu. Tyto 
novinové pop-artové koláže potištěné dřevoryty 
zajistily Rotreklovy velký úspěch, neboť kniha byla 
vyznamenána první cenou na Mezinárodní výstavě 
knižního umění v Lipsku. 
 

 
JEDNA Z ROTREKLOVÝCH ILUSTRACÍ K ČAPKOVĚ  

VÁLCE S MLOKY (SNKLU, 1965) 
/DVOUSTRANA/ 
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ROTREKLŮV PLAKÁT KE SCI-FI SNÍMKU JINDŘICHA POLÁKA 

IKARIE XB 1 (1963) 
 
V roce 1969 vystavil Rotrekl obrazy proti sovětské 
okupaci, což mělo za následek zákaz činnosti až do 
počátku   osmdesátých   let.   Veřejné  odmlčení   však 

nezbrzdilo  malířův  vývoj  −  v následujících letech se 
více oprostil od prvků realismu, a tak byla jeho tvorba 
obohacena o prvky karikaturní, důraz byl kladen také 
na bravy a jejich rozprašování. Na počátku 80. let se 
k Rotreklovy hrdě přihlásil Československý sci-fi 
fandom, pro jejichž klubová setkání navrhl logo         
a ilustroval fanzin SF Slan. V roce 1984 se Teodor 
Rotrekl zaslouženě dočkal ocenění, když od Čs. sci-fi 
fandomu obdržel Cenu Karla Čapka, tzv. Cenu 
Mloka, a to přímo za zásluhy o rozvoj žánru. Kdo jiný 
by ji měl dostat? Vždyť sci-fi se stalo každodenní 
součástí Rotreklova života již od nejranějšího dětství, 
následně získal základ techniky pro své výtvarné 
umění studiem Školy uměleckých řemesel a později 
grafiky − žánru se věnoval hojnými ilustracemi             
i malbami, koncem sedmdesátých let napsal dokonce 
sci-fi povídku a pro svou dceru vyrobil rozkládací 
papírové panorama kosmodromu. 
 

TEREZA PULCOVÁ 
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JEDNA Z ROTREKLOVÝCH ILUSTRACÍ K 1. VYDÁNÍ ROMÁNU F. BĚHOUNKA AKCE L /PŘÍBĚHY Z ATOMOVÉHO VĚKU/ (SNDK, 1956) 
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Nezvalova protiatomová 
Atlantida 
Když se řekne české sci-fi, vybaví se nám většinou díla 
literární či filmová. Své reprezentanty má ovšem na 
tomto poli též divadlo, a nejsou to pouze dramata 
Karla Čapka. Jednu divadelní hru spadající do 
vědecko-fantastického žánru napsal i další uznávaný 
český spisovatel, Vítězslav Nezval. Z divadelní tvorby 
tohoto velkého básníka, ale také prozaika, dramatika, 
scenáristy, překladatele a esejisty, je dnes nejznámější 
jeho adaptace Prévostova románu ze 17. století Manon 
Lescaut (1940), své místo v tomto čísle našeho 
časopisu, věnovaném tématu „Sci-fi po česku“, si však 
Nezval vysloužil dramatem Dnes ještě zapadá slunce nad 
Atlantidou (1956), které napsal dva roky před svou 
smrtí. 
 
Na první pohled snad může působit vědecko-
fantastická hra v kontextu díla Vítězslava Nezvala 
poněkud nepatřičně, nutno však připomenout, že 
stejný spisovatel je i autorem nevšedního „černého 
románu“ Valérie a týden divů z roku 1935 (vydaného 
však teprve v roce 1945), který později kongeniálně 
převedl na filmové plátno Jaromil Jireš (Valerie a týden 
divů, 1970). Kromě toho je dotyčné drama „vědecko-
fantastické“ spíše formálně a vedle samotného dějiště, 
tj. bájné Atlantidy, zde nalezneme pouze dva motivy 
tohoto ražení. Přesto hra Dnes ještě zapadá slunce nad 
Atlantidou k žánru sci-fi nepochybně patří, což 
dokládají i zmínky o ní jak v Adamovičově Slovníku 
české literární fantastiky a science fiction (charakterizována 
jako protiválečně angažované drama zajímavé             
z hlediska SF), tak v Neffově Encyklopedii literatury 
science fiction (označena za nejvýraznější SF hru z 50. 
let).  
 

 
 

NEZVALOVA HRA V NÁRODNÍM DIVADLE (REŽIE ALFRÉD 
RADOK, PREMIÉRA 23. 3. 1956, FOTO: JAROMÍR SVOBODA) 

 
NEZVALOVA HRA V NÁRODNÍM DIVADLE (REŽIE VÍTĚZSLAV 

VEJRAŽKA, PREMIÉRA 28. 5. 1965, FOTO: JAROMÍR SVOBODA) 
 
Děj Nezvalova dramatu o pěti dějstvích se odehrává   
z větší části na půdě bájné Atlantidy. Zdejší Vladař, 
despotický monarcha dělící se neochotně o moc se 
svými devíti bratry-místokrály, touží vojensky pokořit 
hrdé a nepoddajné Athéňany. Jím rozpoutaný boj se 
však pro Atlanty začíná vyvíjet nepříznivým směrem  
a Vladař prahnoucí po vítězství se rozhodne sáhnout 
po neznámé látce, s jejíž pomocí postaví létající stroje 
a ničivou zbraň schopnou rozprášit jediným 
výbuchem celou armádu. Zlovolný plán se mu 
neúspěšně pokoušejí rozmluvit jeho milenka Kleito, 
jež poznala účinek dotyčné látky na vlastní kůži,         
a mladší bratr, bytostný humanista Gadeiros. Použití 
tajemné zbraně se však Vladaři vymstí – uvolněnou 
ničivou sílu již není možné ovládat ani zastavit a celá 
Atlantida spěje ke zkáze. 
 
Atlantida patří nejen ke klasickým motivům vědecko-
fantastické literatury, ale též k oblíbeným tématům 
beletrie jako takové a literatury odborné (či naopak 
pseudovědecké). Ostrov tohoto jména, rozkládající se 
kdysi za Héraklovými sloupy – čili Gibraltarským 
průlivem – až do chvíle, kdy jej při obrovském 
zemětřesení pohltilo moře, se poprvé objevuje           
v Platónových textech Timaios a Kritias a od té doby se 
tímto mýtem inspirovala celá řada filozofů a umělců, 
od Francise Bacona (Nová Atlantida, 1629) přes Julese 
Vernea (20 000 mil pod mořem, 1870) až po Ludvíka 
Součka (Bohové Atlantidy, 1983). Nezval svou Atlantidu 
umisťuje stejně jako slavný řecký filozof za Héraklovy 
sloupy,  ovšem zatímco  Platónův ostrov  byl potopen 
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z vůle nebeského vládce Dia, Nezval činí ze zkázy 
Atlantidy zodpovědným člověka.   
 
Leitmotivem celé hry a současně hlavním přítomným 
vědecko-fantastickým prvkem je nikde 
nepojmenovaná látka, kterou Vladaři obstaral foinický 
kupec a jejíž ničivý účinek mezi prvními zakusí 
nebohá Kleito („Místo pokladu pro Vladaře ukazuje 
mi škváru, jakýsi ohavný popel, škváru ohyzdnou 
věc!“ – „On mi spálil ruce! Hroznu věcí! Strašným 
popelem. (…) Jeho pekelný kov!“). Vítězslav Nezval 
tedy v roce 1956 uchopil platónskou látku po svém    
a interpretoval ji dobově příznačným a snadno 
dešifrovatelným způsobem – jako varování před 
použitím atomových zbraní („Kov, s nímž si zahrává 
Vladař, měl zůstati navždycky v rukou učenců… Bude 
zneužit!“).  
 

 
NEZVALOVA HRA V DIVADLE BRATŘÍ MRŠTÍKŮ (REŽIE MILAN 

PÁSEK, PREMIÉRA 13. 6. 1975, FOTO: MILOŠ CHMELAŘ) 
 
Téma to bylo v období studené války vcelku časté      
a oblíbené, není proto velkým překvapením, že se 
Nezvalova hra během následujících let objevila           
v repertoáru celé řady českých divadel. Již v roce 1956 
se dočkala své světové premiéry v pražském 
Národním divadle, a to na scéně Tylova (dnes 
Stavovského) divadla a v režii věhlasného divadelníka 
a filmaře Alfréda Radoka. Neméně důstojné bylo        
i herecké obsazení, jemuž vévodila trojice Zdeněk 
Štěpánek (Vladař), Eduard Kohout (Gadeiros)            
a Vlasta Fabiánová (Kleito). Ještě na sklonku 50. let 
zamířilo drama Vítězslava Nezvala na další tři české 
scény (všechny v průběhu roku 1959) – olomouckou, 
karlovarskou a brněnskou – a v průběhu 60. let 
uvedlo hru Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou celkem 
pět divadel, mezi nimi již podruhé Národní divadlo, 
tentokrát ovšem přímo na půdě „zlaté kapličky“,        
v režii Vítězslava Vejražky a s Vladimírem Rážem      
(v roli Vladaře jej alternoval Josef Mixa), Luďkem 
Munzarem (Gadeiros) či Janou Hlaváčovou (Kleito). 
Řadu  nových  inscenátorů  nalezla  hra  také  v  letech       
 

sedmdesátých (3 premiéry) a osmdesátých (rovněž     
3 premiéry) – za zmínku stojí zvláště premiéra hry      
v Divadle na Vinohradech roku 1980 (režie Jiří Dalík, 
hráli Martin Štěpánek, Jaroslav Kepka, Eliška 
Balzerová, Hana Maciuchová aj.) a její třetí uvedení     
v pražském Národním divadle roku 1985 (režie Milan 
Pásek, hráli Josef Vinklář, Petr Kostka, Regina 
Rázlová, Taťjana Medvecká a další).        
 
Nezvalovo drama se ovšem dočkalo i rozhlasového, 
filmového, ba i operního zpracování. Do éteru 
vstoupilo v rozhlasové úpravě Dalibora Chalupy    
a režii Miloslava Jareše již roku 1957 a své hlasy zde 
postavám propůjčili Vladimír Leraus, Ladislav Boháč, 
Julie Charvátová aj. V roce 1977 natočil televizní 
snímek Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou režisér 
Antonín Dvořák a herecky v něm zazářil především 
Josef Vinklář coby představitel Vladaře. Operního 
provedení se hře dostalo roku 1984 zásluhou 
skladatele Karla Horkého a souboru opery Státního 
divadla v Brně, a to u příležitosti oslav Roku českého 
divadla a 100. výročí otevření Národního divadla        
v Praze. Opera nazvaná Atlantida, jejíž libreto napsala 
podle Nezvalovy předlohy Eva Bezděková, patří slovy 
tehdejšího recenzenta Miloše Štědroně „k velkým 
úspěchům interpretačního úsilí o soudobou operu a je 
obohacením české opery“.   
 

 
VLADAŘ A KLEITO (J. VINKLÁŘ A R. RÁZLOVÁ; ND, 1985) 
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KLEITO A JEJÍ RUCE SPÁLENÉ TAJEMNOU ČERNOU SUBSTANCÍ  

(VLASTA FABIÁNOVÁ; ND, 1956) 
 

Navzdory jisté tematické poplatnosti době svého 
vzniku si Nezvalova hra patrně nezasloužila, aby po 
roce 1989 zmizela z repertoáru českých divadel. 
Popularita, které se toto drama těšilo za minulého 
režimu, není v tomto směru platným argumentem, 
neboť samotná hra je prosta jakéhokoliv 
ideologického balastu. Protiválečné poselství, 
obhajoba demokracie ani varování před atomovou 
válkou opravdu nejsou něčím, co bychom dnes mohli 
označit za přežitek, na rozdíl od přehnaného patosu 
nebo využívání antického hexametru, které by 
současnému publiku vskutku mohly překážet. 
Nezbývá než doufat, že některé z našich divadel 
jednou nalezne odvahu znovu uvést tuto nesporně 
zajímavou hru z pera našeho klasika Vítězslava 
Nezvala a jedno z nemnoha českých sci-fi dramat 
vůbec.  
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Robotické ženy v českém filmu
 

Roboti jsou klasickým prvkem vědecko-fantastického 
filmu, bytosti s umělou inteligencí ovšem nemusejí mít 
jen mužskou identitu, ve sci-fi dílech se objevují          
i roboti-ženy. Robotky se dostaly také do českých 
filmů Kybernetická babička, Slečna Golem, „Babičky dobíjejte 
přesně!“ a Panenka. 
 
Ačkoliv je každý ze sledovaných filmů z jiného 
období předlistopadové éry, jejich postavy 
robotických žen mají podobné rysy. Jsou chladné, 
přísně racionální, bez emocí či mají velkou fyzickou 
sílu. Ač vypadají jako dokonalé ženy, nebo alespoň 
promlouvají ženským hlasem, svým chováním 
předvádějí maskulinitu par excellence. Divák ovšem 
přesto přistupuje na to, že ve skutečnosti nepohlavní 
stroj je ženou. Fyzický vzhled se tak pro určení 
genderové identity robota zdá být důležitějším než 
charakter. 
 
Film Kybernetická babička (1962) Jiřího Trnky diváka 
přenáší do kosmické budoucnosti, kdy babička odvádí 
 

 

své vnouče do futuristického mrakodrapu k jeho 
rodičům. Tam jej už hlídá robotická babička, z té má 
ale dítě strach. Opět se uklidní až v náručí své 
skutečné babičky. 
 

 
PŘEDLOHOU TRNKOVA SNÍMKU KYBERNETICKÁ BABIČKA (1962) 

SE STALA POVÍDKA IVANA KLÍMY STROJ NA POHÁDKY (1958) 
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Trnkova babička nemá lidskou podobu, je to pouhé 
robotické křeslo, ženskou identitu připomíná jen její 
mateřsky něžný hlas a krajkový přehoz. Je až 
s podivem, jak málo stačí, aby divák přijal fakt, že 
jezdící kovové křeslo je babičkou. Robotická pramáti 
oslovuje dítě miláčku a děťátko, jinak je ale citově 
chladná. Odříkává naučená pravidla jako „ve zdravém 
těle zdravý duch“ nebo „cvičením ke zdraví“, její 
strojově přesná dikce jen dokresluje pocit odcizení     
a děsu. Skutečnou babičku robotka označí za cizí 
osobu v domě, chápe ji jako ohrožení. To zdůrazňuje 
propast mezi světy obou babiček. Film poukazuje na 
nedostatečnost techniky, ani sebelepší výplod 
technického pokroku nenahradí lidský (ženský) cit. 
 
Příběh filmu Slečna Golem (1972) od Jaroslava Balíka je 
zasazen do začátku minulého století. Vynálezce Petr 
Vondráček (Jan Tříska) se snaží vytvořit golema 
metodou podobnou klonování. Jeho přístroj ale stále 
nefunguje, pomůže až náhoda, při které vznikne kopie 
Věry Karenové (Jana Brejchová). 
 

 
JAN TŘÍSKA JAKO STVOŘITEL GOLEMKY VĚRY  (J. BREJCHOVÁ) 

VE SNÍMKU SLEČNA GOLEM (1972) 
 
V tomto filmu golem představuje bytost odvozenou 
od člověka, je odrazem biologického vzoru, 
robotickým klonem. Golem má být dokonce 
dokonalejší kopií lidí. Golemka Věra je chladná, bez 
emocí, řečí filmu není ani zlá ani hodná, prostě 
funguje. Jedná vypočítavě v duchu utilitarismu, 
nejvyšším dobrem je pro ni prospěch. Jako nejvíce 
prospěšné přitom golemka vyhodnocuje peníze. Aby 
získala to, co chce, neostýchá se ani jít doslova přes 
mrtvoly. Poroučí a sama se ujímá rozhodování, je 
hrubá, násilnická, chladnokrevná. Zabíjí z kalkulu, 
z mechanické racionality. Po fyzické stránce je 
dokonalou  ženou,   její  charakter  ale spíše  odpovídá 

tomu, co se obecně chápe jako maskulinní. Ve filmu 
zaznívá, že budoucnost patří strojům, že roboti budou 
pracovat dokonaleji než člověk. Pokud tedy platí, že 
robot je dokonalejší variantou člověka, nabízí se 
otázka, zda dokonalejší verzí ženy je muž. 
 

 

SCÉNA ZE SNÍMKU „BABIČKY DOBÍJEJTE PŘESNĚ!“ (1983) 
 
Komedie „Babičky dobíjejte přesně!“ (1983) režiséra 
Ladislava Rychmana je na rozdíl od ostatních 
sledovaných filmů v televizi často reprízovaná, proto  
i divácky notoricky známá. Robotická babička (Libuše 
Havelková) se jeví jako ideální řešení ženské dvojí 
směny, jelikož za ženu přebírá péči o domácnost        
a rodinu. Proto si robotku pořídí i rodina Loudova. 
Její programová zásadovost jim ale brzy začne vadit. 
Problémem se stane také její vzrůstající nenávist         
k robotické babičce sousedů. 
 
Babičky-roboti mají antropomorfní podobu, jejich 
mechanické srdce prozrazují pouze křečovité 
robotické pohyby, u starších modelů také vrzání 
kovových údů. Podle výrobce právě robotická babička 
odpovídá potřebám rodiny s dětmi. Ačkoliv se tedy 
jedná o stroj, u kterého jde především o funkce, 
předpokládá se, že robot se vzhledem dobrotivé 
stařenky může nárokům rodiny vyhovět lépe. Babička 
je naprogramovaná k tomu, aby měla ráda svou 
rodinu a neměla ráda sousedy. Emoce tedy v určité 
podobě projevuje, to ale pouze v dichotomii mám 
ráda – nemám ráda. Jako předešle zmíněné robotky je 
precizní, přísná, nadto má i velkou fyzickou sílu, je 
agresivní a násilnická. Stejně jako dva předchozí filmy 
vyznívá i tento technologicky skepticky. 
 
Veselohra Panenka (1938) režiséra Roberta Landa je 
jedním z prvních českých filmů s prvky sci-fi. Sochař 
Výr si vytváří kopie svých milenek, z jedné z nich se 
snaží vyrobit mechanickou loutku. Podle jeho vize by 
měly být robotky určeny pro reklamu a postupně 
nahradit manekýny. Když se mechanická panna 
rozbije,  na předváděcích  akcích  ji nahradí opravdová 
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žena – Věra (Věra Ferbasová). Přestože však ve filmu 
vystupuje skutečná žena, která si na robotku pouze 
hraje, z její ženské identity jí zůstává toliko fyzická 
podoba a hlas. Může říkat jen určité věty, je jí 
zakázáno reagovat na podněty a samostatně jednat. 
Především jí je ale zakázáno projevovat emoce. 
Konstruktéři o mechanické panence mluví jako          
o ženě, která bude trpělivá, která bude dělat jen to, co 
budou oni chtít. Bude krásná jako Venuše, ale bez 
ženských rozmarů. Ale nakonec i panenka Věra se 
vymkne kontrole, na rozdíl od předchozích robotek 
ovšem tím, že se vymaní z role loutky a opět se z ní 
stane emocionální žena. Zajímavé je, že právě v tomto 
filmu se poselství o rizicích technologického pokroku 
neobjevuje. Může za to snad naivita příběhu, možná 
ale i to, že představa o krásné lidské loutce je tak 
lákavá. 
 

 
 
Robotika dává prostor pro vytvoření zcela nové 
bytosti, bytosti bez otisku stereotypních představ 
společnosti, bytosti bez genderové identity nebo 
s identitou úplně novou. Tvůrci sledovaných filmů 
toho ale nevyužívají, ženský vzhled kombinují se 
strojovou racionalitou a robotky se vyznačují takovými 

charakteristikami, které jsou obecně považovány za 
mužské. Výsledkem je nepřijetí, postavy ze 
sledovaných filmů od robotek očekávají typicky 
ženské vlastnosti, ale setkávají se s extrémní 
maskulinitou. Takový nesoulad a nenaplněné 
očekávání vlastně ulehčuje odmítnutí technologického 
pokroku jako něčeho, co ohrožuje lidstvo. Chladné, 
vypočítavé a násilnické robotky totiž působí jako 
vynálezy, které se vymkly lidské kontrole. Kombinaci 
ženského vzhledu s maskulinními vlastnostmi 
můžeme ale z druhé strany chápat i jako subverzi 
ustálené genderové identity. Jiným případem je 
panenka Věra, ta mužské vlastnosti postrádá, ale 
současně je jí znemožněno projevovat se jako žena. 
 
Ačkoliv je ve vědecko-fantastických dílech povoleno 
snad vše nereálné a neuskutečnitelné, pro tvůrce bylo 
z nějakého důvodu nemožné překonat představu, že 
roboti (a robotky) nemohou projevovat emoce. Ve 
sledovaných filmech se tak divák setkává jen               
s robotkami, které jsou emocionálně chladné nebo 
které mají svůj rejstřík emocí jen velmi omezený. 
Citlivost, pro kterou jsou ženy často vysmívány          
a karikovány, je ovšem nakonec to, co filmové 
postavy u robotek postrádají. Strojově chladný kalkul 
se netoleruje ani u robotických žen. 
 
 

MICHAELA HORYNOVÁ 
 

Studentka environmentálních studií, absolventka žurnalistiky 
a genderových studií na FSS MU v Brně. 

 
 
POUŽITÉ ZDROJE: 
 
ADAMOVIČ, Ivan: Encyklopedie fantastického filmu: 
1000 nejlepších filmů sci-fi, fantasy, horror  (1994). 
JARKOVSKÁ, Lucie: Prohlédněme genderové 
stereotypy. In: Abc feminismu (2004), s. 18–27. 

PLAKÁT KE 
SNÍMKU 

ROBERTA LANDA 
PANENKA

(1938)
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Tyfový prorok Jan Weiss 
Jméno Jana Weisse (1892–1972) je v bohaté spleti 
české literatury počátku 20. století velmi snadné 
přehlédnout – přes potenciální atraktivitu jeho témat   
i stylu zůstává dodnes podstatně oblíbenější spíše 
mezi hledači literárních kuriozit nežli kupříkladu mezi 
příznivci vědecké fantastiky. 
 
Jakákoliv charakteristika Weissovy stylově pestré 
tvorby se asi neobejde bez zmínění jednoho 
historického (a též psychologického) „základního 
kamene“ – Jan Weiss byl odvedencem v první světové 
válce a zažil boje na ruské frontě, zajatecké tábory       
i epidemii skvrnitého tyfu. V horečkách prožité 
halucinace, temné sny a představy bez jakýchkoliv 
pochyb předurčily jeho budoucí spisovatelskou 
imaginaci. Jakkoliv může být hledání podobných 
souvislostí trochu povrchním, ve Weissově díle jde    
o vlivy neskrývané (o něco tenčím ledem už je 
spekulace o tom, zda válečné prožitky ovlivnily            
i etické postoje, které jako autor zastává – ale ani to 
jistě není zcela mimo obraz). Už jeho rané knihy jako 
Barák smrti, Bláznivý regiment či Dům o tisíci patrech, které 
z tohoto inspiračního pramene čerpají přímo, patří     
k jeho nejzávažnějším autorským počinům. 
 

 
JAN WEISS (1892–1972) 

 
Mezi velikány české sci-fi jej (kromě pozdějších 
povídkových sbírek z šedesátých let) staví právě 
román Dům o tisíci patrech, který poprvé vyšel v roce 
1929. Ten je zároveň jistě nejvýraznější odrážkou       
u jeho jména v telefonním seznamu gymnaziálních 
dějin literatury – ti, kteří znají Weisse, si jej 
nepochybně spojují především s touto knihou. Autor 
zde používá podobný přístup jako například Kurt 
Vonnegut mladší – vědeckofantastické prvky jsou víc 
než cokoliv jiného vhodnými kulisami, jež doprovázejí 

a dokreslují děj. Tento halucinačně-pikareskní román, 
který v jediném tvůrčím gestu lisuje dohromady 
avantgardní postupy se zběsilým tempem vyprávění    
a svéráznou grafickou úpravou, je většinou chápán 
jako alegorie kapitalistické společnosti – či obecně 
jako dystopický obraz. Lze jej tedy považovat za 
zástupce wellsovské odnože sci-fi, která se věnuje 
především společenským a filozofickým problémům. 
Jistě nelze opomenout jeho rysy psychoanalytické, 
díky kterým je někdy přiřazován k surrealismu,           
a s trochou nadsázky v něm je možno díky celé řadě 
podobností vidět i literárního souputníka slavného 
expresionistického filmu Metropolis (1927) režiséra 
Fritze Langa. 
 

 

FRONTISPIS A TITULNÍ LIST 6. VYDÁNÍ ROMÁNU DŮM O TISÍCI 
PATRECH (VYŠEHRAD, 1975) S ILUSTRACEMI J. LUKAVSKÉHO 

 
Podobným zjevením, jakým byl Dům o tisíci patrech, je 
ve Weissově tvorbě také próza Spáč ve zvěrokruhu         
z roku 1937, kterou už nelze považovat za sci-fi, ale 
spíše za zástupce fantastické literatury obecně            
(s nepopiratelným dozníváním expresionistických 
vlivů). I zde je však fantastický element zapojen do 
barvité sociální kritiky namířené proti odlidšťování 
civilizace a hrozbě technokratického světa. 
 
Jan Weiss se pak k vědeckofantastické literatuře vrací 
například v trojici povídkových sbírek z přelomu 
padesátých a šedesátých let (Země vnuků, Družice          
a hvězdopravci a Hádání o budoucím). Jejich společným 
jmenovatelem je o něco pozitivnější přístup                
k utopismu, než jaký byl uplatněn v předchozím díle. 
Autor prorocky nahlíží do budoucího světa na 
vrcholku technického pokroku a přitom shledává, že 
tím nejpodstatnějším pro lidstvo bude nikoliv 
technologická  revoluce, ale  lidství  samo,  jehož jádro 
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PLAKÁT K FILMU LEOPOLDA LAHOLY SLADKÝ ČAS 
KALIMAGDORY (1968), NATOČENÉMU PODLE WEISSOVA 

ROMÁNU SPÁČ VE ZVĚROKRUHU (1937) 

zůstane nezměněno a k němuž se bude možno obrátit 
jakožto k mravnímu principu. Nejde ovšem o žádnou 
naivitu – i lidem budoucna jsou tu připisovány běžné 
chyby, slabosti a nedokonalosti, včetně těch etických.  
 
Jan Weiss je ve svém díle prorokem, fantaskním 
básníkem a „podivuhodným kouzelníkem“, ale 
především společenským kritikem, který byl svědkem 
dvou světových válek a ze všech se sil se snažil 
konfrontovat lidstvo s pohledem na kořeny                
(i mechanismy) hrůz, které samo na sebe přichystává. 
Jakkoliv je dnes hodnocen nejčastěji jako autor 
vědeckofantastické literatury, on sám se k tomuto 
žánru nikdy nepřihlásil a zůstal zkrátka spisovatelem, 
který pro své naléhavé sdělení použil všeho, čeho si 
toto sdělení žádalo. 
 

ONDŘEJ KRYSTYNÍK 
 

Autor je studentem sdružených uměnověd. 
 
POUŽITÉ ZDROJE: 
 
HARAMIJOVÁ, Petra: Jan Weiss: Dům o tisíci patrech. 
(diplomová práce, 2006).  
… http://is.muni.cz/th/84949/ff_b/dipl_prace.pdf 
http://jan.weiss.sweb.cz 
 

XXXIII  
Milión obrů…  
Šílená honba v kouli  
Polapené nic  
Okénko na vrcholu kopule 
„Žije?“ 
Co je třeba si zapamatovat… 

 
   A znenadání – dvířka se otevírají. Ne jedna, ale bezpočet dvířek se objevuje v kouli – hustě vedle sebe a v 
nedohledných řadách za sebou. A ze všech vystupují obři, svlečeni do půl těla a s červenou šerpou kolem pasu. 
Všichni se sobě podobají. Mají maličkou hlavu na chlupatém trupu a přes nahé rameno přehozenou síť. Milión 
obrů sem táhne jakoby z mořských hlubin. 
   Brok skočí k jedněm dvířkám, provázen ostrým ječením signálu. Naráží na oblou hladinu. – Vtom všechna 
dvířka zmizí, obrové vkročí do koule a zatočí sítí nad hlavou. Jejich pohyby se netvorně zkreslují, tváře se 
komolí a protahují v nekonečných řetězích. Milión sítí se po něm napřahuje ze všech stran. Nastává šílená 
honba v kouli. Brok prchá, klouzá, uhýbá se, přeskakuje, naráží do stěn. Ale každý jeho krok je již předem 
zrazen celému peklu zdeformovaných nestvůr.  
   A přece odmyslíš-li si klamné odrazy zrcadel, je to pouze jediný muž, tančící v ohraničeném prostoru se svou 
sítí. – Ale prokleté zvonky pod nohama Brokovýma vřeští neúprosně: Tu jsem! Tu jsem! A podle zvonků řídí obr 
svůj lov. Síť poletuje Brokovi nad hlavou a věsí se mu na paty stále dotěrněji. Nelze, nelze již uniknout! Však 
zadarmo se nevzdám … rána do prsou, do tváře, kopanec do břicha … ale jeho noha odskakuje od těla obrova 
jako míč od stěny.  
   Uštván šílenou honbou, klesá konečně uprostřed zrcadel. Široká síť ho přikrývá… Svírá se nad ním vždy 
těsněji, tvrdé lano ho poutá do kozelce. Víčka se mu svírají úžasným tlakem provazu. A v očích se pomalu 
stmívá… 

(Jan Weiss: Dům o tisíci patrech)
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Marceline  
Desbordes-Valmoreová 
„JE SVĚT MYŠLENEK A SVĚT CITŮ. NEVÍM, KDO MÁ MYŠLENKU, A MÁ-LI JI VŮBEC NĚKDO V TOMTO STOLETÍ, 
ALE VY ZCELA URČITĚ MÁTE TO DRUHÉ. A TAM JSTE KRÁLOVNOU.“ (VICTOR HUGO O MARCELINE 
DESBORDES-VALMOREOVÉ) 
 

Francouzská básnířka a prozaička Marceline 
Desbordes-Valmoreová se narodila roku 1786 
v Douai (severní Francie) jako čtvrté dítě v rodině 
Josefa Desbordesa, malíře znaků a erbů, jehož 
živobytí však zruinovala francouzská revoluce. 
Holandští příbuzní nabídli velké dědictví, ovšem pod 
podmínkou, že přestoupí k protestantské víře. Návrh 
byl však členy rodiny striktně zamítnut. Marceline 
proto vyrůstala v prostředí plném bídy a nouze. Sama 
k tomuto období poznamenala: „Bída vedla k takové 
vnitřní rozervanosti, že jsem od té doby zůstala 
těžkomyslná.“ 
 
Kvůli finanční nouzi se matka rozhodla zkusit štěstí   
u svých bohatého bratrance ve francouzské kolonii – 
na ostrově Guadeloupe. Vzala sebou jen svou 
nejmladší dceru Marceline. Tři roky cestovaly po 
Francii, aby si vydělaly na cestu. Místo bezstarostného 
dětství a pořádného vzdělání (tehdy jí bylo 11 let) tak 
obstarávala peníze na živobytí a na cestu na 
Guadeloupe. Zpívala a tančila s potulnými 
komedianty (např. v Lille, Rochefortu, Bordeaux či ve 
městech jihozápadní Francie). Matka a patnáctiletá 
Marceline odpluly na ostrov v roce 1801. Ihned po 
vylodění se dozvěděly, že Francie ztratila nadvládu 
nad ostrovem a jejich bohatý příbuzný byl zavražděn 
místními povstalci. Matka zanedlouho poté zemřela 
na následky žluté zimnice.   A aby toho nebylo málo, 
ostrov se v té době nacházel v krizi po výbuchu sopky 
a následcích zemětřesení. Zoufalá a vyčerpaná 
Marceline se v listopadu 1802 vrátila do Francie. 
Zpáteční cestu zaplatila svým zavazadlem. Po návratu 
se živila jako zpěvačka a herečka, ovšem bez stálého 
angažmá. Janoušková ve své studii Cestou necestou aneb 
Životní pouť M. D.-V. přibližuje tehdejší básnířčinu 
situaci: „Marcelin nedospělý půvabný zjev, křehkost    
a vážnost výrazů i čistý projev ji činil nápadnou 
v omšelém divadelním prostředí průměrných herců     
a povadlých heroin. Jak opravdu vypadala, nevíme. 
Jejich portrétů je jen několik a nejsou příliš 
hodnověrné. Její největší umělecké kouzlo spočívalo 
v naprosté upřímnosti a ve velkém smyslu pro hudbu 
a melodii slov.“ To však neovlivnilo její výdělky         
a mladá umělkyně nadále třela bídu s nouzí. 
 

 

PORTRÉT MARCELINY OD JEJÍHO STRÝCE  
CONSTANTA DESBORDESE Z ROKU 1820 

 
V Rouenu se seznámila s Caroline Branchovou, 
uznávanou dramatickou pěvkyní, se kterou ji pojilo 
dlouhodobé přátelství. V letech 1808–1809 poznala 
svou osudovou, ale nenaplněnou lásku – muže, 
kterého ve svých verších nazývala Olivier. Z této 
nešťastné lásky zůstal Marceline nemanželský syn 
Marie-Eugene. Podle většiny literárních historiků se 
jednalo o spisovatele a básníka Henri de Latouche, 
výborného literárního kritika, který pomohl ke slávě 
mnoha umělcům. Působil jako herec, novinář a učitel, 
mj. vyučoval samotného Balzaca. V roce 1815 získala 
Marceline angažmá v Bruselu, v  Theatre de la 
Monnaie, kde slavila velké herecké úspěchy. Rok poté 
zemřel její pětiletý syn a Marceline se uzavřela před 
celým světem. V této těžké době se seznámila          
s o sedm let  mladším hercem  Francoisem Prosperem 
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Lanchantinem, řečeným Valmore, za kterého se roku 
1817 také provdala. Jejich manželství bylo plné 
pokory, úcty, tolerance a upřímnosti. Rok po svatbě 
jim zemřela prvorozená dcera a tehdy vznikla první 
básnická sbírka Desbordes-Valmoreové Elegie, Marie   
a romance (1819). I přes těžký divadelní kočovný život 
(Paříž, Rouen, Lille, Lyon) plný nedostatku a bídy byl 
vztah Marceline a Francoise silný až do konce jejich 
společného života. Z láskyplného svazku nakonec 
vzešly celkem čtyři děti. Marceline zažívala v roli 
matky a manželky vzácné pocity štěstí a životního 
naplnění. 
 

 
MARCELINE NA KRESBĚ CONSTANTA DESBORDESE 

 
V roce 1823 odešla definitivně od divadla a začala se 
věnovat psaní. Za její nejplodnější literární období je 
považováno rozmezí let 1820 až 1830. V prosinci 
roku 1825 z hrdosti odmítla plat akademika (1200 
franků ročně), přesto je však o deset let později 
jednomyslně přijata za členku Lyonské akademie. 
Marceline Desbordes-Valmoreová po těžkém životě 
plném útrap a ztrátě několika svých nejbližších (sestry, 
tří vlastních dětí a jedné vnučky) umírá v roce 1859. 
Pochována je na hřbitově Montmartre, nedaleko 
hrobu německého básníka Heinricha Heineho. 
 

BLUDNÁ DUŠE 
 
Na zemi, kde nic není mého, 
jdu po ptaní. Jsem modlitba, 
jsem holub větru milostného, 
v němž, lásko, chtěla bych být tvá! 
Až při samotné Mléčné dráze 
jsem klásky žití sbírala 
a Boha vdechujíc jsem snáze 
vesmíru boky svírala. 
 
Ten dech, ten očistil tě, něho 
smutného mého zapění, 
a v chudého i zajatého 
vlil svaté svoje mámení. 
A tak si chválím vzpomínání, 
toť vše, co mám a dávno dost, 
a od svítání do svítání 
jdu v bezkonečnou budoucnost. 
 
Jdu v poušť, kde živá voda plyne, 
v ní křídla srdce vymáchám, 
vždyť, pane, vím: jsou břehy jiné 
pro ty, kdo zatoužili k vám. 
Tam uzřím lid: v svém vytržení 
on hladov stoupá v procedí 
jak andělé, kdys vyvržení, 
zpět povolaní nebesy. 
 
Jsem matka, pusťte mne už domů, 
chci zpátky ze tmy propadla 
sláďata prehořkého stromu, 
miláčky, jež smrt ukradla. 
Vy, Jenž jste stvořil krásu jejich 
a vzlyky sčítat umíte, 
dám vám své slzy, tolik je jich, 
že mi mé děti vrátíte. 
 
 
ELEGIE 
 
Hlas, zastřený a něžný, jedenkráte 
snad pronikne až ke mně pod tůje; 
tu, schována tak teple v zemi svaté 
a šťastnější než on, já zvím, že lituje. 
Jít zvolna po stráni ho vytuší mé oči. 
Že vše je marno už, vtom pozná srdcem svým, 
a zaštká! Jeho pláč můj suchý popel smočí: 
ulpělá na krocích, už se ho nepustím. 
 
Pak zbudu sama už, s duší tak smírně jinou... 
I vítr v šlépějích nechá můj prašný pel. 
Už teď bych chtěla být tam v hloubce pod dolinou 
a čekat... Bože můj! aby tak nepřišel! 

 
(básně M. D.-V. v překladu Zdeňky Pavlouskové) 
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PORTRÉT MARCELINE OD HILAIRA LEDRUA Z ROKU 1840 
 
Její dílo obdivovala celá řada věhlasných spisovatelů, 
např. Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alphonse de 
Lamartine, Anatole France, Honoré de Balzac, 
Charles Baudelaire či Arthur Rimbaud. Paul Verlaine ji 
zařadil do své knihy Prokletí básníci, kde vyjádřil velký 
obdiv k jejímu dílu: „Zde nám pero padá z ruky a slzy 
dojetí skrápějí naše řádky. Cítíme, že už nemůžeme 
déle rozpitvávat to andělské tělo.“ S výjimkou příběhů 
pro děti (Povídky a výjevy z rodinného života) vycházely její 
texty většinou časopisecky. Díky Verlainovi vyšel 
v roce 1886 první ze čtyř svazků sebraného díla této 
výjimečné básnířky, který se setkal s ohlasem jak        
u kritiků, tak u čtenářů. 
 

 
 

EX LIBRIS MARCELINY DESBORDES-VALMOREOVÉ 

TICHOUNKÉ SBOHEM 
 
Hledej odcházeje 
jako já, ať zvíš, 
čí srdce ti přeje 
a kdo je ti blíž! 
 
Lásku, od níž pláči, 
od očí mi vzal, 
duše nevystačí 
na tak mnohý žal! 
 
Rozum má rád málo, 
než moc, raděj nic; 
srdce, bloud, si vzalo 
víc než polovic! 
 
Když tu píšu tiše, 
ať tě nevzbudí 
žal, jejž nevydýše 
bázeň, která bdí! 
 
Štká-li, sobě žena 
moci ubírá; 
v sobě neviděna 
ať si umírá! 
 
Když dřímota duši 
mdlobnou uchopí, 
ne, to nejsou uši, 
jež ji pochopí. 
 
Pocvičené zraky 
jsou si čítankou, 
přijdou n azázraky 
stránku za stránkou! 
 
Je to rajské čtení, 
když se miluje; 
jeden-li se změní, 
dokonáno je! 
 

(báseň M. D.-V. v překladu Zdeňky Pavlouskové)
 
Marceline Desbordes-Valmoreová je jedinou ženskou 
představitelkou tzv. prokletých básníků. Její poezie je 
něžná a komorní. Je osobní lyrickou zpovědí, plnou 
diskrétní něhy a milostných vyznání, a prozrazuje 
autorskou ruku citlivé a osudem zkoušené ženy. Její 
verše jsou plné slov utrpení, smutku, obav, vášní        
a milosti. Ani čas neubral jejím básním na účinku        
a kráse, jsou stále aktuální, neboť psala o pocitech, jež 
zná a prožívá každý z nás a které zachytila upřímně, 
průzračně a srozumitelně. Plným právem jí tak patří 
významné místo v  dějinách francouzského 
romantismu. 
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MARCELINE NA SKLONKU ŽIVOTA 

„Žádný básník nebyl přirozenější, žádný básník nebyl 
méně umělý. Toto kouzlo se nepodařilo napodobit 
nikomu, poněvadž je naprosto původní a ryzí. 
Zapomenuta? Kým, prosím vás? Těmi, co nic necítí    
a proto nemohou na nic vzpomínat!“                                  

(Ch. Baudelaire) 
 
Do českého jazyka přeložil její básně jako první 
Jaroslav Vrchlický. V překladu Vrchlického, Zdeňky 
Pavlouskové či Gustava Francla pak její poezii           
v největším rozsahu představily výbory Knížka něžností 
(1945, 1986, 2001) a Žár lásky, lásky žal (1989), její 
verše jsou ovšem zastoupeny též v řadě nejrůznějších 
antologií, např. v knize Básníci pařížské bohémy: 1830–
1848 (1984). 
 

LENKA DOSTÁLOVÁ 
 

Autorka vystudovala knihovnictví na SU v Opavě, pracuje 
jako odborná knihovnice v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. 
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Conrad jako prozaik i člověk    
v zrcadle svých esejů 

Anglický spisovatel polského původu Joseph Conrad 
(1857–1924), patřící k čelným představitelům 
modernismu, je dnes ve světě i u nás hojně 
vydávaným a čteným autorem, jehož prózy nadto 
odjakživa přitahovaly svým často dobrodružným 
dějem a exotickým prostředím četné filmaře (první 
adaptace Conradových děl spadají ještě do éry 
němého filmu). Kniha s názvem Poznámky o životě       
a literatuře, kterou nedávno vydala Revolver Revue, je 
však dokladem toho, že jsme navzdory dostupným 
českým překladům snad všech významných 
Conradových povídek a románů dosud znali pouze 
jednu ze dvou autorských poloh tohoto literáta, jež 
jsou přitom  v mnoha ohledech  spojenými nádobami. 

Dotyčný titul totiž vůbec poprvé představuje 
tuzemským čtenářům Josepha Conrada coby esejistu, 
a to prostřednictvím textů vybraných a přeložených 
uznávaným anglistou Petrem Onuferem, který je 
zároveň autorem cenného doslovu. 
 
Přítomný svazek obsahuje necelé dvě desítky 
Conradových textů esejistické povahy, posbíraných 
celkem ze tří jeho knih (Osobní záznam, 1912; 
Poznámky o životě a literatuře, 1921; Poznámky o mých 
knihách, 1921). Onufer záměrně ponechal stranou 
čtvrtou z Conradových esejistických knih (Zrcadlo moře, 
1906), která si dle jeho soudu zaslouží samostatné      
a úplné vydání, a stejně tak dvojici posmrtně vydaných 

JOSEPH CONRAD: POZNÁMKY O ŽIVOTĚ A LITERATUŘE 
PŘEKLAD PETR ONUFER, REVOLVER REVUE, PRAHA, 2014, 168 STRAN 
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svazků (Poslední eseje, 1926; Deník z Konga a další 
nesebrané eseje, 1978), jež podle něho obsahují spíše 
conradovské bagately. Český výbor je rozdělen do 
dvou oddílů, jejichž tematické rozlišení v podstatě 
opisuje název celé knihy, tzn. na část věnovanou 
tématům neliterárním a část týkající se spisovatelského 
řemesla i konkrétních beletristických děl, a to nejen 
Conradových. 
 

 
JOSEPH CONRAD (1857–1924) 

VL. JM. JÓZEF TEODOR KONRAD KORZENIOWSKI 
 
První oddíl tvoří trojice rozsáhlejších textů, jejichž 
společným jmenovatelem je politika a její tvář             
z nejtemnějších, válka. Conradovy komentáře             
k soudobému dění v Evropě jsou nejen překvapivě 
zasvěcené, ale z dnešního pohledu prokazují též 
nemalou jasnozřivost – to se týká zvláště eseje 
Autokracie a válka (1905), kde autor postupně přechází 
od tématu rusko-japonské války k nelichotivému 
obrazu soudobého Ruska, v němž se nepochybně 
odráží též Conradova životní zkušenost polského 
vlastence, jenž v dětství poznal i ruské vyhnanství, aby 
nakonec vyjádřil obavy z německé (pruské) expanze   
a prosazování národnostního principu v evropském 
kontextu. Ve zbylých dvou esejích je pak 
autobiografická rovina ještě zřetelnější – zatímco        
v textu nazvaném výmluvně Zločinné dělení (1919) 
sympatizuje autor s těžce zkoušeným polským 
národem ještě v rámci kritické reflexe historické 
události, esej Po letech na návštěvě v Polsku (1915) už je 
ryze   osobním,   vzpomínkovým  textem   na  pomezí 
 

esejistiky a beletrie, kde líčení cesty s rodinou do 
Polska, připadající dosti nešťastně právě na první 
měsíce války, rámuje autorovy vzpomínky na dětství  
v Krakově, odchod do Anglie a počátky jeho 
námořnické kariéry. 
 
O tom, že Conradovo mnohostranné zvažování 
povahy lidství a údělu člověka je nedílnou součástí 
jeho vlastního literárního díla i úvah o cizích knihách 
a jejich autorech, svědčí texty zařazené do oddílu 
druhého. Již v prvním textu nazvaném prostě Knihy 
(1905) narazíme na důrazné odmítnutí mravního 
nihilismu, jenž bývá leckdy zaměňován se svobodou 
imaginace. Také ve třech esejích věnovaných 
jednotlivým spisovatelům (Henry James, 1905; Alphonse 
Daudet, 1898; Turgeněv, 1917) převažují nakonec takto 
laděná obecnější témata nad otázkami ryze literárními 
– takřka zde nenatrefíme na zmínku o konkrétním 
díle, zato slova jako lidstvo a lidskost tu hrají 
důležitou roli (což ostatně platí též pro eseje                
z druhého oddílu), a to i v Conradově celkovém 
hodnocení pojednávaných umělců (James podle něho 
asi lépe než kdo jiný vyjádřil houževnatost lidské 
povahy, Turgeněva si cení jako autora prostého          
a humánního díla).  
 
Hlavním předmětem zbývajících textů je pak 
Conradova vlastní literární tvorba, přičemž řada jeho 
komentářů k vybraným knihám se nese v takřka 
apologetickém tónu. Z esejistické knihy Osobní záznam 
(1912) zde nacházíme zásluhou editorova rozhodnutí 
(bohužel blíže neosvětleného) pouze dvě Conradovy 
předmluvy (Neformální předmluva, 1912 (1. vydání); 
Předmluva k druhému vydání, 1919), obsahující převážně 
autorovy postřehy k několika jeho delším i kratším 
prózám. Těžištěm literární části svazku jsou však 
Poznámky o mých knihách, konkrétně několik textů 
vybraných ze stejnojmenné Conradovy knihy, které 
dle názoru editora ukazují nejlépe konstitutivní rysy 
esejistického psaní tohoto autora. Jejich obsah ocení 
pochopitelně nejvíce čtenáři znalí (celkem deseti) 
povídkových sbírek, novel a románů, jimž jsou 
dotyčné eseje zasvěceny (a podle nichž jsou také 
nazvány), kteří tak budou moci konfrontovat své 
čtenářské zážitky a dojmy s autorovou vlastní 
interpretací (často s odstupem mnoha let) a dosud 
neznámými fakty. Obeznámenost s komentovanými 
knihami přesto není zcela nutností – mnohé               
z autorových poznámek se vztahují k obecnějším 
rovinám jeho literární tvorby a prozrazují leccos 
zajímavého z Conradova spisovatelského naturelu, 
třeba jeho specifický postoj k vlastním literárním 
postavám, o nichž mívá ve zvyku hovořit jako            
o reálných a veskrze lidských bytostech („Je-li pravda, 
že kapitán MacWhirr nikdy nechodil po tomto světě   
a nedýchal (čemuž je mi osobně zatěžko uvěřit), mohu 
čtenáře zároveň ujistit, že je dokonale autentický.“).  
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Petr Onufer vzal na svá bedra coby překladatel           
a editor knihy Poznámky o životě a literatuře nemalou 
odpovědnost, vždyť právě jeho překlad a zejména 
výběr textů v tomto svazku bude nadále formovat 
pohled většiny českých čtenářů na Josepha Conrada 
jako esejistu. Jak Onuferova ediční poznámka, tak 
jeho doslov ovšem jakékoliv případné pochybnosti 
beze zbytku rozptylují, neboť vedle odborné erudice 
českého anglisty dokládají jeho upřímnou snahu 
představit esejistickou tvorbu slavného spisovatele      
v celé její rozmanitosti, a přitom s jasným (a čtenářům 

popsaným) záměrem postihnout v daném výběru 
hlavní témata a nejpodstatnější rysy této složky díla 
Josepha Conrada. 
 
A jaký obraz Conrada-esejisty si vlastně z četby 
Onuferova záslužného výboru odnášíme? Je to portét 
umělce-humanisty, kterého soudobý stav ani možný 
vývoj lidstva nenechává chladným, ba ukazuje se být  
v těchto otázkách nadmíru schopným prognostikem. 
Své eseje píše poetickým jazykem, plným nevšedních 
přívlastků a neotřelých metafor, a jak podotýká autor 
doslovu, výrazově tak Conradova esejistika souzní      
s jeho prozaickou tvorbou, naproti tomu již 
zmiňovaný autobiografický tón v jeho prózách nikdy 
nezazní. Nápadná je též autorova snaha obhajovat 
vlastní postoje i své literární dílo před druhými a jejich 
kritickými výpady, které si je ostatně autor plně 
vědom a nikterak ji nezamlčuje („Vždy jsem měl 
sklony ospravedlňovat svoje jednání.“), a neméně 
výrazně se zde projevuje i Conradova klíčová (a velmi 
sympatická) vlastnost, s předchozím rysem úzce 
související a odrážející se také v jím užívaném pojmu 
„dělník prózy/umění“, kterou Onufer výstižně 
pojmenovává slovem loajalita (loajalita vůči literárním 
kolegům a spisovatelské profesi, vůči společníkům na 
moři, vůči rodné zemi i novému domovu, vůči 
vlastnímu dílu). Kniha Poznámky o životě a literatuře, 
která příhodně vychází k 90. výročí úmrtí Josepha 
Conrada (zemřel 3. srpna 1924), tak nabízí hned trojí 
důvod, proč by neměla uniknout pozornosti 
současného českého čtenáře – ojedinělou příležitost 
setkat se s dosud nepoznanou složkou Conradova 
díla, autorovy vlastní úvahy a cenné informace týkající 
se jeho tvorby prozaické a výmluvné svědectví           
o lidských kvalitách tohoto velkého spisovatele.  
 

PETR NAGY               

Vzpomínka na Gertrudu 

      

BYLA tu – a byla naplno každou vteřinu, doslova a do písmene, do posledního tahu  štětcem – po devadesát let. 
Intenzivní, dynamické, ryzí, dobrodružné, přátelské, autentické, velkolepé bytí. Žila v Bohu a odešla v Bohu. Ta jestli 
není ve světle, tak už nevím, kdo by byl.  
     Gertruda pro mě dlouho byla legendou z úst grafika Jiřího Blažka, který občas vyprávěl, jak společně pracovali         
s Jakubem Demlem. On měl od Demla jakési trvalé „bianco pozvání“ do Tasova.  
     Cituji z jeho textu v KT ke Gertrudiným osmdesátinám: „Když už jsem studoval na Umprum, zajížděl jsem tam      
o vánočních a velikonočních prázdninách. Bylo to za války i po ní. Při těchto návštěvách jsem se také seznámil         
s Gertrudou Goepfertovou,  která nejen chodila na stejnou školu,  ale pobývala i v Tasově.  Někdy jsme dostávali za 

DNE 30. ČERVENCE 2014 ZEMŘELA VE VĚKU 90 LET ČESKÁ VÝTVARNICE A SPISOVATELKA GERTRUDA 
GRUBEROVÁ-GOEPFERTOVÁ, ŽIJÍCÍ OD ROKU 1975 V BAVORSKÉM ROSENHEIMU. O SVÉ VZPOMÍNKY NA NI 
A MATERIÁLY Z OSOBNÍHO ARCHIVU SE S NÁMI PODĚLILA  JEJÍ DLOUHOLETÁ PŘÍTELKYNĚ MARKÉTA HEJNÁ. 
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úkol zpracovat drobné grafické práce pro tasovské nakladatelství Marie Rosy Junové. Pro nás začátečníky to byla 
velmi vzácná pomoc a hlavně také podnět ve věci našich prvních prací pro veřejnost. I když jsem byl o rok starší 
než Gertruda, její práce byla daleko zralejší než moje. Výrazně se to například projevilo v úkolech, na které si teď 
vzpomínám. V roce 1946 to byla knížka Timothea Vodičky Vítr a voda, kterou komplexně zpracovala (obálka, titul a 
kreslené iniciály), a ve stejném roce vytvořila tříbarevný linoryt do knížky Hymnus na svatého Vojtěcha, který 
přeložil Jakub Deml z latiny. A do třetice v tomto roce vytvořila grafickou výzdobu jedné z nejmilejších Demlových 
knih – Moji přátelé. Tato knížka asi zvlášť ležela Gertrudě na srdci, a proto ji zpracovala s velkou péčí...“  
     Po Listopadu jsem začala pracovat v nakladatelství Zvon. Mimo jiné jsem každoročně editovala čtecí 
Cyrilometodějský kalendář, později Karmelitánský kalendář a ona do něj od roku 1993 pravidelně přispívala obrázky          
i povídkami, právě přes Jiřího Blažka, jenž dělal kalendářům grafickou úpravu. Její výrazné „špičky“ procházely 
mnoha ročníky KK. A jednoho dne, na podzim 1996, náhle seděla v redakci na otočné židli, její zářivé oko se na mě 
upřelo – a hle – měla jsem sestru. Tak jednoduché to bylo. 
 

     Z pracovní korespondence se brzy stala přátelská. Nebylo těžké mít tuto 
ženu ráda. Byla jednoznačně z řádu milovatelných lidí, sama měla vřelé       
a noblesní srdce. Vnímavé, přítomné, velkorysé, věrné, pozorné k sobě       
i k jiným. Nikdy se nikomu nevnucovala, nežádala, nýbrž setrvávala 
v postoji trvalé nabídky. 
     Na otázku T. Brdečkové – Kde je doma? – odpovídá: „Tam, kde právě 
jsem.“ Byla totiž sama v sobě cele doma. To je dost vzácný jev. 
Konzistentní bytost, zcela vědomá. Citlivá, ale nesentimentální. Přímočará, 
a přitom delikátní. Pravdivá k jiným, a především k sobě samé. Měla 
obdivuhodný elán a všecko, co dělala (a že toho bylo – doslova míněno – 
požehnaně), bylo naplno, poctivě. 
     Setkávaly jsme se potom, když přijela do Prahy, kde měla těžce 
nemocného bratra, ráda vzpomínám zvlášť na rok 2003, na vernisáž její 
knihy Zimní klavír. Naposledy to bylo tuším v roce 2006. 
     Korespondence pozvolna řídla, bohužel mou vinou, až v roce 2008 
ustala. Lettristickou štafetu dva roky předtím převzala Eliška Vlasáková. 
Zasloužila si malířčino přátelství mnohem víc než já.  
     Když letos v červnu uspořádal Adam Drda GGG velkou výstavu 
v kutnohorském GASKu, nemohla jsem na vernisáž přijet – a dlouze 
chystajíc konečně obsáhlý dopis, neposlala jsem jej. Proč? Nevím a není 
k vypovězení, jak mě to mrzí. Snad jsem pokládala Gertrudu za 
nesmrtelnou...  
     …A ona je! Své statečné tělo však opustila. Nikdy na ni nezapomenu. 
 

MARKÉTA HEJNÁ 
 

Tahle „Malířova písnička“  
je pro ni:  
 
Listí dolů letí 
se zemí se spojí 
Nic nenamaluje 
kdo se bojí 
kdo se barvy bojí  
 
Listí dolů letí 
se zemí se smísí 
Krev se do ní vpíjí 
jak to listí 
Tak jako to listí  
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Vyzýváte mě, moje milá přítelkyně, abych napsala pět řádků – pět stran úvahy na téma otevřenost, osobní 
odvaha... jenže: čas kvapí, Váš termín mi dává jen několik dní na uvažování a psaní zároveň (dopis cestuje 
týden k Vám od nás!) a za těch několik dní musím ještě dokončit úkoly, které se kolem mne už před Vaším 
pozváním nahromadily. Takže mi nezbývá než zavzpomínat (příkladů bych ve svém životě našla habaděj, ale 
nevím, ...stydno mi právě ty Vám nabízet, sebe rozhodně nechci vyzdvihovat, na sebe upozorňovat!) – ze 
vzpomínky však přemýšlivý závěr následně snad může vyrůst – doufám! 
 
Jak jen začít, aby se čtenář vyznal? Pětadvacetiletá sama v Paříži po praksi ve švýcarské tiskárně v Curychu, 
kde mi skončilo povolení k pobytu; i můj československý pas vyplýval. Byla jsem vdaná, manžel v Praze,             
z rodiny mi zbýval jen bratr v Brně, rodiče zemřeli, tatínek při automobilovém neštěstí za války, maminka na 
souchotiny krátce po válce – psal se rok 1949. Chtěla jsem jednak (po třech letech na pražské umprum) ještě 
studovat malířství a pak legálně smět zůstat ve Francii. Peníze, které mi můj manžel dal štědře na 
několikaměsíční výpravu do ciziny s sebou, docházely, takže nebylo pomyšlení, že bych si zaplatila nějakou 
soukromou akademii (a tam by mi byla moje ctižádost ani nedovolila jít!), ba ani na nájemné už na dlouho 
nezbývalo. Co jsem všechno prochodila, přečtla a prozeptávala se, už ani nevím. Nejspíš v telefonních 
seznamech jsem našla titul s adresou „Association pour la protection de la jeune fille“ (Společnost pro ochranu 
dívek), jakož i adresu Státní malířské akademie. Nejdřív jsem se odebrala do domu číslo 49 v ulici rue 
Vaugirard, kde byl klášter polských a francouzských jeptišek, o děvčata (podle názvu) se starající. Na fortně mě 
přijala sestra Alice, Francouzka. Krátce jsem jí popsala svou bídu a nouzi a přání – prosbu. Nejdřív se mě 
zeptala: „Avez-vous les draps?“ (máte prostěradla? – obvyklá podmínka ve Francii, kde žádali v ústavech od 
přenocujícího vlastní ložní prádlo.) Kde bych vzala povlaky a prostěradla?! Přejela jsem hranice                       
s poloprázdným kufříkem (nechtěla jsem přece být nápadná kontrolorům, že na dva měsíce prakse si vezu do 
zahraničí hromady majetku). Sestry se však smilovaly, vzaly mě na byt – ukázaly mi společnou ložnici a zároveň 
„obývací pokoj“, přidělily mi postel a noční stolek a slíbily do neurčita pobyt zdarma. V místnosti žila ještě 
černoška a Polka, obě studentky. I na obědy a večeře s ostatními studentkami jsem směla. Svoje jediné 
vlastnictví, zavazadlo, jsem si strčila pod postel (psávala vsedě na posteli atp.). Ulehčeně jsem se další 
dopoledne odebírala na Quai Malaquais (nábřeží Seiny), kde se rozprostírají budovy Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux Arts s pyšnou minulostí a dosud znělým jménem, kladným označením pro absolventy. 
Našla jsem sekretariát a dál i schodiště (asi jedno z vícera možností), které vedlo k ateliérům; široké, strop 
vysoký, zdi světlezeleně malované, štukované, ale všchno špinavé (na úpravu budovy, alespoň této její části, stát 
očividně už dlouho nic nevydal). Na konci majestátních schodů předsíň, v ní mohutný stůl, za ním hlídač            
v nezánovní uniformě, dobromyslný, spíš ušmudlaný tlusťoch (lejstra jakási na stolní desce – že by byli dříve 
zapisovali přítomnost žáků, docházku?) a vzadu dvoje vysokánské dveře – do ateliérů. Dozorčí (jmenoval se 
Cheval, přeloženo Kůň; vtipálkům býval občas terčem šprýmů, jak by ne!) mi dovolil čekat, řekl, kdy se dostaví 
pan profesor (učitelé své žáky navštěvami a korekturami zřídka poctívali!) a kdy smím do atelieru vejít. Odvážně 
jsem přistoupila  k úctu vzbuzujícímu pánovi, který působil jako na odletu a o zdržení zřejmě nestál, a prosila ho 
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o nahlédnutí do své velké mapy, kterou jsem držela v podpaží (majetek, který mi za pobytu ve Švýcarech přibyl). 
Pán blahosklonně svolil, prohlížel listy mých kreseb, které jsem zhotovovala za poledních přestávek v tiskárně 
Orell-Füssli, toulajíc se vzhledným městem Curychem, i grafiky čím dál pozorněji a vzápětí mě přijal do svého 
atelieru jako žačku à titre ďétranger (to znamená jako cizinku, která nemusí jako Francouzi, kteří většinou 
chtěli být profesory kreslení, skládat přijímací zkoušku a hromadit předepsané výkony) – měla jsem rázem 
vyhráno! Na profesorově rozhodnutí závisel v té chvíli můj osud. Ukázalo se, že jsem se ucházela o přijetí 
bezděčně ve třídě tehdejšího řiditele akademie, Alsasana Mikoláše Unterstellera, netušíc, které dveře otvírám 
(vedlejší atelier řídil méně ceněný profesor Souverbie…). S potvrzením o přijetí na studium jsem měla nárok na 
pobyt v Paříži, na mezinárodní stipendium (které jsem později získala)… Manžel uprchl přes hranice, můj exil 
začal. Závěry? Neměla jsem tehdy strach, lidi jsem měla ráda a blížila se jim s důvěrou, upřímně, v Boží 
ochranu jsem doufala, k Andělu Strážnému se modlívala. Už dávno; když Němci vyhlásili za války, že bude 
druhý den popraven každý, kdo není jako občan na radnici přihlášen. Naše rodina přihlášena nebyla. Tatínek 
zoufale zuřil, že se o nic nestaráme, ale musel do kanceláře, nic naplat. Maminka byla jako ochrnutá, tehdy už 
stejně nemocí oslabená, jednání neschopná, mladší bratr bezstarostný dětina. Běhala jsem sama od rána do 
pozdního odpoledne v městě po kočičím dláždění a křivolakých ulicích Kyjova ode dveří k dveřím, od Pontia     
k Pilátovi, „nikdo nebyl doma“, „právě neúřadoval“, až se mi podařilo najít a uprosit povolaného, aby nás do 
seznamu přihlášených občanů města přidal. Nohy jsem měla večer rozedřené do krvava – bylo léto a sandály, 
které se tehdy prodávaly, byly z lýka upletené a měly vysokou dřevěnou podrážku… 
 
Ostatně i v nedávné minulosti se mi podařilo (ovšem za okolností mírových, ba příznivých, ne jako kdysi životu 
nebezpečných) proniknout do bavorských vesnic, kreslit a popisovat je, domoci se rozmluv s domorodými, kteří 
mě přijali a pomohli mi svými sděleními sepsat příspěvky (vlastnoručně ilustrované) pravidelně v zdejších 
novinách uveřejňované, z nichž už dvě vydané knížky vznikly… 
 
Milá paní Markéto, můžete bezevšeho zahodit, pochopím; víc bohužel nemohu, mám termín pro ilustrace atd. 
atp. Dík za dopis, očekávaný! I já znám a oceňuji Miriam Tůmovou hlavně pro její články v Novém Životě, které 
jsou ovšem různé kvality – skoro geniální byla Harmonika (o cikánském chlapci, nemýlím-li se), dobře napsané 
tragické příběhy o vraždách. Nejhorší, pokud se pamatuji, do idylky kroucené líčení Zahrádkářů, které se panu 
Wernischovi (nadutému, obávám se) hodilo, aby ji ve Zbylých knihách v LtN shodil… Její strachy před 
pojízdnými schody chápu, ale dají se přemoci natažením nohy chvíli před vystupováním. Proč zdůrazňujete, že 
má těžký život? Je vdaná? Pracuje? Čím se živí? Má děti? Dozvím-li se včas, kdy přijede, pokusím se potkat ji, 
dojet do Mnichova.  
 
Jaký daňový podklad? Sotva potřebuji! Zatím ve spěchu moc pozdravů (dnes Váš dopis přišel, 2. III. 2000) Vaše 
G.  
 
Napište alespoň 2 slova, až dojde! 
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O tři kroky blíže Sabinovi 
KAREL SABINA: OSUDNÁ KNIHA. TŘI PRÓZY Z DOBY REFORMACE 
ED. PETRA HESOVÁ, FF UK, PRAHA, 2013, 384 STRAN 

Ke 200. výročí narození Karla Sabiny (1813–1877), 
spisovatele a všestranné osobnosti českého kulturního 
života 19. století, vydala Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy v rámci edice Varia svazek próz s názvem 
Osudná kniha. Texty, které nebyly od svých prvních 
vydání čtenářům k dispozici a v zásadě je 
neregistrovala ani literární věda, edičně připravila 
Petra Hesová. Podtitul knihy slibuje „Tři prózy z doby 
reformace“ – jsou jimi „historický román z časů císaře 
Rudolfa II.“ Ruesswurm (1866), „historická povídka“ 
Osudná kniha (1866) a povídka Hyacint (1862).  
 

 
 
Historický námět u Sabiny neznamená pouze studiem 
pramenů podepřenou sondu do atmosféry období 
reformace, ale slouží k výpovědi mnohem aktuálnější. 
Vypravěč se nezaměřuje jen na navození dojmu 
historiografické přesnosti a starobylosti líčeného, ani 
nechrlí těžkopádné popisy kulis a reálií, jak to známe 
z některých historických románů sklonku 19. století. 
Příběhy se odehrávají v časoprostoru přelomu 16.      
a 17. století a Hyacint zpracovává i tematiku 
pobělohorskou, Sabinovi ale toto východisko slouží 
hlavně jako paralela ke skutečnosti, ve které sám 
existoval. Není těžké si povšimnout, že důraz je 
v prózách kladen na nadčasové hodnoty a „věčné“ 
otázky, nikoli na konkrétní zobrazené (např. 
náboženské) konflikty. I pro tuto hodnotu je 
představení knihy v roce 2014 smysluplným, nikoliv 
akademicky zakonzervovaným počinem, který 
obohacuje současnou škálu vydávaných knih. 
 

Sabina už díky svým notoricky známým Oživeným 
hrobům (1870) platí za suverénního a poutavého 
vypravěče, který ani přes časovou propast, jež ho od 
dnešního čtenáře dělí, neztrácí nic na strhující čtivosti. 
Soustředí se ještě na typické romantické látky             
a motivy, mezi něž v Osudné knize patří tajná spiknutí, 
dávná tajemství, nečekané zvraty a spletité vztahy 
omezeného počtu postav, nebo hrdinové podávaní ve 
stylu rozervaneckých odvážlivců, kteří nekonformně 
vzdorují společenské normě. Vedle toho ale do těchto 
textů proniká už i jiná, řekněme spíše realistická 
tradice, což koneckonců souvisí s dobou, ve které 
vznikaly – tedy v ovzduší poznamenaném (z hlediska 
literárního vývoje) impulsem autorů almanachu Máj 
(1858), kam Sabina sám přispěl. Sabinův vypravěč 
nepodléhá povrchní efektivnosti a v šedesátých letech 
již skomírajícímu schématu, ale romantické 
východisko dále komplikuje a příběhy Osudné knihy tak 
nakonec neústí do očekávatelných, klišovitých závěrů, 
jako tomu bylo například v jeho předbřeznovém 
frenetickém Hrobníkovi (1837). 
 

 
Kromě Sabinových próz Osudná kniha obsahuje dvě 
doprovodné studie. Text Václava Vaňka nazvaný 
Historická beletrie jako repetitorium národních dějin přináší 
originální úhel pohledu na díla, která vznikla v první 
polovině 19. století a pracují s historickými náměty,    
a náčrt méně tradičních směrů uvažování o způsobech 

KAREL SABINA
(1813–1877)



 

 jejich literárněhistorického uchopení. Na Sabinově 
Osudné knize vyzdvihuje už naznačenou schopnost 
polemizovat skrze historickou látku „s neutěšenou 
přítomností a skrze ni se s ideálními požadavky 
obrac[et] na budoucnost“ (s. 343). Druhou studii 
Sabinovo vypravěčství a jeho zdroje napsala již zmiňovaná 
Petra Hesová. Mapuje dostupné dobové dokumenty, 
které Sabinovi zřejmě posloužily jako faktografická 
opora, na jejímž základě mohl fabulovat umělecký 
text. Komentuje také způsob, jakým se případné citace 
a odkazy na prameny promítly do stylu vyprávění. 
 
S odklonem od svazku samotného se nabízí ještě 
porovnání s jiným rovněž nově objeveným 
Sabinovým dílem, tedy s Králem Ferdinandem V. 
Dobrotivým a jeho dobou, rozsáhlou románovou freskou, 
která vyšla v nakladatelství Academia roku 2013. 
Dotyčné historické prózy se ovšem navzájem odlišují 
již okolnostmi svého vzniku a vydání – zatímco 
Osudnou knihu tvoří „normálně“ produkované, knižně 
nebo  časopisecky  uveřejněné  prózy,  Ferdinanda  psal 

Sabina roku 1875 anonymně, zřejmě průběžně             
a postupně, „lineárně“. Vycházel totiž sešitově jako 
zábavná četba na pokračování, a zajišťoval tak již 
odhalenému a zatracovanému „zrádci národa“ nutný 
příjem. Zřetelná je jakási absence vyššího plánu 
vyprávění a nutnost prokládat děj napínavými 
zápletkami, které gradují na hranicích jednotlivých 
sešitů a vycházejí vstříc zájmu širšího okruhu 
čtenářstva. Osudná kniha oproti tomu nabízí texty 
kompozičně ucelenější, možná umělecky hodnotnější 
a interpretačně podnětnější. Oba editorské počiny 
nicméně přispívají k sílící vlně zájmu o tajuplného 
autora, který je dnes sice počítán mezi čítankové 
klasiky, zároveň však představuje doposud 
nevyčerpaný zdroj zajímavých fragmentů do mozaiky 
našeho povědomí o české literatuře 19. století. 
 

LUCIE MALÁ 
 

Autorka je studentkou bohemistiky na FF UK v Praze. 

Film jako meditace 
IDA / REŽIE PAWEL PAWLIKOWSKI 
POLSKO / DÁNSKO, 2013, 82 MINUT, ČESKÁ PREMIÉRA 17. 7. 2014  

Letní filmová festivalová sezona nabízí rok co rok 
nejrůznější snímky, ale jen málokterým z nich se 
podaří zaujmout diváky natolik, jako se to podařilo Idě 
Pawla Pawlikowského. Po dvou několikanásobně 
oceněných filmech Poslední útočiště (2000) a Moje léto 
lásky (2004) přichází režisér polského původu 
s odtažitým dramatem, které se navrací do pochmurné 
doby 60. let. 
 
Ida nepodává výpověď jenom o Polsku doby minulé, 
ale především nastiňuje univerzální otázky 
náboženství, víry a identity člověka. Svým způsobem 
ukazuje, jak těžké může být hledání sebe samého         
a kolika různými osobnostmi se během života 
můžeme stát. Režisér si pro tento snímek zvolil 
specifický formát mající přivodit dojem, že se nejedná 
o realistické vyprávění, ale o sen či příběh, který je 
zahalen neurčitostí. Smyslem celého filmu tak není 
vstřebat co nejvíce informací o vylíčené době, ale 
nechat na sebe působit emoce a silné kontrasty, které 
celé dílo rámují.  
 
Ida versus Wanda – jedna je neposkvrněnou 
novickou, zatímco ta druhá si užívá života zahalená do 
rudého pláště doby. Dvě ženy, které jsou zcela 
odlišné,   pátrají  po   svých  zemřelých.   Dozvídají  se 

o dávných zločinech a starých křivdách. Je zde 
tematizován vztah katolického Polska k Židům, ale 
také modelové chování člověka pod taktovkou 
totality. Nikdo není souzen, ani dávné křivdy nejsou 
nikomu vyčítány. Události, jež nás vedou k hlubšímu 
pochopení dvou protikladných žen, jsou popisovány 
s chladnou odtažitostí, která diváky o to více nutí 
hledat odpovědi na to, co se za tím vším skrývá. 
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V černobílé formě snímku a způsobu zachycení 
jednotlivých scén můžeme spatřit podobnost 
s tvorbou nové vlny šedesátých let, Pawlikowského 
film však není žádnou kopií. Divákovi jsou dopřány 
meditativní záběry a sakrální šerosvit, který doprovází 
uzavřený svět kláštera. Černobílý závoj filmu ladí 
s kontrastními povahami Idy a Wandy i s jejich 
protichůdnými iluzemi. Mikrokosmos kláštera 
neochrání člověka od všeho zla ani od jeho niterných 
obav. Stejně tak ani Wandě moderní život beze stopy 
duchovna nepřináší kýženou svobodu. Mají společné 
pokrevní pouto a víru v „něco“, domnívám se však, že 
to, co je propojuje ještě silněji, je konečná deziluze.  

Jakoby Ida ani Wanda neměly odpověď na tolikrát 
vyřčenou otázku „A potom?“. 
 
Ida je komerčně zatím nejúspěšnějším snímkem 
Pawlikowského. Nabízí mnoho témat k diskuzi          
a vznáší řadu otázek, na které nejsou jednoznačné 
odpovědi. Ponechává si svá tajemství, která toužíme 
odhalit. Jeho černobílá forma mu nikterak neubírá na 
poutavosti,  naopak nabízí neobvykle pestrou škálu 
emocí. 

DOMINIKA DOLEŽALOVÁ

Autorka studuje bohemistiku.

Setkání tří neohrožených 
toreadorů 
TAUROMACHIA – WALKA BYKÓW  (TAUROMACHIA – VÁLKA BÝKŮ) 
24. 7. – 16. 11. 2014 / MUZEUM ARCHITEKTURY VE VRATISLAVI (POLSKO) 
 
 

Vratislav (polsky Wrocław) je menší město, které 
ovšem začíná pomalu ale jistě co do nabídky kultury, 
památek a historie konkurovat známějšímu Krakovu. 
Jako perla Slezska, nepříliš vzdálená od českých 
hranic, se může pochlubit i důstojným turistickým 
ruchem, a to i díky méně nápadným zajímavostem, 
než jsou katedrály a radnice s pozoruhodným 
náměstím. Nedaleko historického centra se v Muzeu 
architektury koná nevšední výstava s názvem 
Tauromachia – walka byków (Tauromachia – válka 
býků).  
 
Kontroverzní a hojně diskutovaná tradice býčích 
zápasů je zde nahlížena nikoli dokumentárně, ale skrze 
stylizovaná umělecká díla a perspektivu několika 
odlišných výtvarníků, mezi nimiž dominují tři tvůrci se 
španělskou krví: Pablo Picasso, Salvador Dalí              
a Francisco Goya. Býk obecně symbolizuje sílu, 
mužnost a kuráž – a pozornosti se na výstavě těší        
i korida jako taková, coby inspirativní moment,          
v němž člověk stojí tváří v tvář divokému, 
agresivnímu zvířeti. Tato chvíle byla tím intenzivnější 
a atraktivnější, čím více byla hraniční – zápas, který 
standardně provází surovost, nezřídka končil smrtí 
toreadora. 
 
Vystavené práce Salvadora Dalího pochází z období 
let 1966 a 1967, kdy pod velkým vlivem Goyovy 
tvorby stvořil několik pestrých maleb koridy, zpravidla 
kombinovanou technikou (např. kvaš, štětec, inkoust). 
Dominují barvy rudá a bílá,  v popředí  je plnost tvaru 

 

s elegantní linií. Pablo Picasso je zastoupen ze 
zmiňované trojice v největší míře – kromě kreseb jsou 
zde plastiky, keramika, kterou kdysi věnoval Polsku 
při své návštěvě, lepty, litografie aj. Téma býka 
mnohdy plynule přechází v motiv mytologické 
postavy Minotaura a vedle „války býků“ se některé 
vystavené práce Picassa odklání do jiných tematických 
oblastí – kupříkladu je zde vystaveno několik sérií 
ilustrací, mezi nimi třeba cyklus Carmen nebo Le Cocu 
magnifique. Zaštiťující jednotný koncept výstavy ale 
takové výjimky netříští, nepůsobí rušivě, a i když se lze 
jen těžko domýšlet důvod takového kroku (bylo by 
děl pouze s námětem býků málo?), nedá se 
pořadatelům nijak vytýkat.  
 

 
PABLO PICASSO: LITOGRAFIE BÝK IV Z CYKLU BÝCI (1945)  
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SALVADOR DALÍ: BÝČÍ ZÁPAS Č. 1 

 

 
FRANCISCO GOYA: AKVATINTA Z CYKLU  
UMĚNÍ BÝČÍCH ZÁPASŮ (TAUROMACHIA) 

 
Dojem z dvojice Picasso a Dalí je silný – tam, kde 
Picasso abstrahuje tenkou linkou až na dřeň tvaru 
býčích těl, což dokládá i několik po sobě jdoucích 
skic, jakýchsi studií, Dalí vytváří efektivním 
rozmachem barevných skvrn dynamiku a na plochu 
vtiskává spolu s konkrétním námětem i celý jižanský 
temperament  a   vášeň  akce.   Oba  umělci  vystavení 

takto vedle sebe jsou tak ukázkou zásadně jinaké 
atmosféry a tvořivého ducha. Každý z nich je 
experimentující a v zásadě abstrahující, ale jinými 
prostředky – a s jiným účinkem. A vedle střízlivějších 
a uvážených kontur Picassa vyniká dramatická 
neukončenost Dalího toreadorské vřavy. 
 
Originálním kurátorským počinem je rozhodnutí 
zařadit po bok těchto dvou moderních umělců 20. 
století s nimi kontrastujícího i korespondujícího 
Francisca Goyu, výtvarníka o více než století staršího. 
Fascinovala ho španělská nátura i kultura a v mnoha 
známějších pracích (Caprichos) se mu zdařilo 
postihnout unikátního „španělského ducha“ – i proto 
se přirozeně zajímal také o tento typický španělský 
národní „sport“. Zde jsou jeho práce symbolicky 
umístěny na ochozu stranou od Picassa a Dalího – 
přesněji řečeno nad nimi, s vědomím časového 
odstupu a s jakýmsi podtextem „dohledu“ starého 
mistra nad mladšími tvůrci, které jeho odkaz 
bezesporu ovlivnil. Goya je autorem, jehož dílo tvoří 
bez větší nadsázky most mezi spíše klasicizující, 
osvícenskou tradicí zobrazení a romantickým 
vnímáním reality, kam se řadí jeho pozdější díla (tzv. 
černé malby). Jakkoli je ukázka jeho prací na výstavě 
přirozeně omezena tematickým výběrem – tvoří ji 
série leptů La Tauromaquia z let 1814 až 1816 –, 
v souvislosti s avantgardním pojetím Picassa a Dalího 
nutí mimo jiné k zamyšlení nad tím, jakou cestu 
urazilo malířství za tak krátkou dobu a jak se 
vypořádávali modernisté s odkazem velkých mistrů 
19. století. Podobné otázky se totiž derou na mysl o to 
naléhavěji, je-li takto zajímavě demonstrován 
vzájemný vztah představitelů různých etap výtvarného 
umění na příkladu konkrétního společného námětu. 
 

LUCIE MALÁ 
 

Autorka je studentkou bohemistiky na FF UK v Praze. 
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Třetí Čapek vzadu 
vystrkuje bradu 
KAREL MATĚJ ČAPEK-CHOD: VĚTRNÍK. ROMÁN AUTOANALYTICKO-SYNTHETICKÝ 
DAUPHIN, PRAHA – PODLESÍ, 2013/2014, 135 STRAN 

 

Jméno spisovatele Karla Matěje Čapka-Choda (1860–
1927) dnes pohříchu figuruje v početném zástupu 
českých literátů z přelomu 19. a 20. století, které 
současný čtenář bez rozmýšlení opatřuje nálepkou 
některého z dobových uměleckých směrů a z jejichž 
často rozsáhlé a rozmanité tvorby si dokáže vybavit 
jeden či dva čítankové tituly. Jaké překvapení však 
čeká ty, kteří sáhnou po útlé novele Větrník z pera 
tohoto „naturalisty a autora Kašpara Léna mstitele“! 
Próza sepsaná na přelomu let 1921 a 1922, která se 
dočkala nejprve časopiseckého a roku 1923 též 
knižního vydání, se nyní zásluhou nakladatelství 
Dauphin vrací po více než sedmdesáti letech 
(naposledy vyšla v roce 1942) na pulty knihkupectví   
a s ní se nám dostává do rukou text nemálo výjimečný 
jak v rámci Čapkova díla, tak v kontextu české 
literatury vůbec.  
 
Zkušený čtenář mívá ve zvyku přistupovat                 
k nakladatelským anotacím s jistou nedůvěrou, nutno 
však podotknout, že označení Větrníku za „jeden        
z prvních postmoderních textů (ještě před tím, než 
byla postmoderna vynalezena)“ není nikterak 
přehnané, přinejmenším několik obecných rysů 
postmoderní literatury – tematizace vlastního aktu 
psaní, hra s jazykem, mísení žánrů, absurdní humor aj. 
– totiž v novele Čapka-Choda vskutku nalezneme, ba 
hrají zde mnohdy klíčovou úlohu. Všechny tyto 
(post)moderní prvky dotyčné prózy zároveň při 
dnešní četbě zajímavě kontrastují s jejím osobitým 
jazykem, ponechaným redaktory svazku záměrně bez 
větších změn a působícím tak na všech svých rovinách 
– od tvarosloví přes interpunkci až po slovní zásobu – 
značně archaicky (v čemž ovšem někteří z nás 
nepochybně spatřují vítané čtenářské osvěžení). 
 
Čapkova próza je vlastně novelou v dopisech, neboť 
má podobu sedmera listů psaných vypravěčem 
neznámé adresátce. Ovšem již tady začíná autorova 
neotřelá a zábavná hra s textem a jeho případným 
čtenářem – věrohodně ztvárněný (jednostranný) 
korespondenční dialog s bezejmennou „milostivou 
paní“ je stavěn do absurdního světla již v úvodu 
vyzrazenou adresátčinou fiktivností. V podobném 
duchu se pak nese celá próza, na svou dobu originálně 

 

pojímaná jako příběh vypravěčova hledání syžetu       
a „experimentální studie“ určité tvůrčí metody. 
Stáváme se tak nejprve svědky volby leitmotivu, 
kterým se stává titulní větrník (tj. větrný mlýn, větrák, 
větrná lokomobila), poté stvoření několika vhodných 
postav a nakonec fabulování možných dějových 
variant, jež by propojily motiv větrníku s vybranými 
postavami do jediného příběhu. 
 

 
 

KAREL MATĚJ ČAPEK-CHOD (1860–1927), PŘÍZVISKO „CHOD“ 
PODLE SVÉHO RODNÉHO KRAJE (NARODIL SE V DOMAŽLICÍCH) 

PŘIJAL PROTO, ABY SE ODLIŠIL OD KARLA ČAPKA, S NÍMŽ SE 
POTKÁVAL MJ. V REDAKCI NÁRODNÍCH LISTŮ 

 
Samotné vyprávění, byť je mu v rámci zvolené 
strategie přidělena spíše podružná úloha, oplývá 
množstvím zajímavých figur (často v naturalistickém 
duchu znetvořených), poutavými epizodami (např. 
humorný příběh o noclehu spisovatele a jeho 
manželky v neznámém městě), neobvyklými 
metaforami („Zásada jednoty míst, času a děje 
znásilněna  pláče v koutě;  všechno se událo,  jenže jak 
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již řečeno, jindy a jinde.“) a štědrým přídělem leckdy 
až absurdního humoru. Za pozornost také stojí 
Čapkova nápaditá práce s autorskými poznámkami 
pod čarou a jeho sympaticky vysoká míra sebeironie 
(„Čím méně pak ve tvé vlastní hlavě, tím lépe pro 
tebe: činíš-li nárok na to, abys byl zván dokonalým 
naturalistou.“).  
 
Neméně zajímavou linii tohoto Čapkova díla však 
představuje spisovatelova polemika se soudobou 
literární kritikou. Ve svých četných výpadech proti 
jejím tvrzením a soudům se autor nezdráhá citovat, ba 
ani přímo jmenovat celou řadu konkrétních osobností 
v čele se samotným F. X. Šaldou. Z jeho výroků na 
adresu vybraných českých kritiků (vedle Šaldy třeba F. 
V. Krejčího nebo „jv“, tj. Jindřicha Vodáka), prostých 
ovšem jakéhokoliv nactiutrhačství, cítíme rozmrzelost 
spisovatele se šesti křížky na krku a rozsáhlým dílem 
za sebou, nuceného čelit dlouhodobému nepochopení 
ze strany literární kritiky, v jejíchž příkrých odsudcích 
často spatřoval  projev zásadního  neporozumění dané 
poetice nebo vliv faktorů mimouměleckých (např. 
politických).  

Není třeba se nijak obávat tohoto „románu 
autoanalyticko-synthetického“, jak zní – pravda 
nepříliš vábivý – podtitul Čapkovy novely, v němž lze 
spatřovat vedle poukazu na sebereflexivnost 
dotyčného textu i jistou narážku na šaldovský 
syntetismus brojící (nejen) proti naturalismu. Přestože 
mnohé z přítomných témat a motivů nalezneme          
i v dalších Čapkových prózách, a to včetně reflexe 
vzniku literárního díla (viz jeho román Antonín 
Vondrejc aj.) a polemiky s literární kritikou (objevuje se 
již v Čapkově novele Zpověď naturalistova, stylizované 
jako dopis neúspěšného literáta velkému kritikovi, 
která vyšla roku 1910 coby součást souboru osmi próz 
s názvem Nové patero), právě ve Větrníku nacházejí 
zmíněné prvky vpravdě jedinečný výraz a nijak přitom 
neumenšují jeho čtivost a zábavnost. Nezbývá proto 
než doufat, že nové vydání této výjimečné prózy (jež 
bohužel není prosto chyb) nalezne zasloužené 
množství čtenářů a třeba též oživí zájem širší 
veřejnosti o Karla Matěje Čapka-Choda a jeho dílo. 
 
 

PETR NAGY 
 

KAREL PISKOŘ: DÉMON LIDSTVÍ  (ukázka) 
 

KAREL PISKOŘ: DÉMON LIDSTVÍ. JOS. R. VILÍMEK, PRAHA, 1918, 1. VYDÁNÍ,  
235 STRAN. 

IV. Bozi, ne lidé divy činí. 
 
Chvíle činu nadešla. 
     Jest šestá noc po opětném nálezu vzácného prvku, po oné poslední zkušenosti, již bylo třeba Hyginu Kentovi. 
Jest nádherná, teplá letní noc, plná hvězdného a měsíčního svitu, pamětihodná noc ze dne 31. července na den        
1. srpna. 
     Všechny přípravy jsou skončeny. 
     Uprostřed zahrady v obrovském čtverci ohraničeném čtyřmi staletými lipami, jest vlastní dějiště nastávající 
události. Zde na volné prostoře pod hvězdným nebem, jež tu v kruhu ohraničeno korunami lip, seskupil Hygin Kent 
své chemické, elektrolytické a plynoanalytické přístroje, nejrůznějších soustav a tvarů. Zde pod vážným dozorem 
myriady hvězd stojí nyní připravena vyčkávajíc příštího svého úkolu, obrovská, alchymisticky tajemná a zajisté že 
nejpodivnější laboratoř světa. Dvě starožitná křesla stojí proti sobě uprostřed onoho kruhovitého seskupení přístrojů 
spojených mezi sebou mosaznými a skleněnými trubicemi, přímých i spirálovitých tvarů a spolu též isolovaným 
vedením pro elektrodynamickou energii. Praeparáty určené k chemickému rozboru stojí připraveny v hermeticky 
uzavřených nádobách u všech jednotlivých přístrojů. 
     Kolem vládne naprostý klid úplného bezvětří. Jen tu a tam lístek se zachvěje, ale zdá se, že příčinu tohoto 
zachvění dlužno hledati jinde nežli snad v nějakém vzdušném proudění. 
     O jedenácté hodině vychází z domu Hygin Kent a kráčí zvolna a vážně zahradou ke skupině lip. Je poněkud bled, 
ale oči jeho září nadbytkem vnitřního života. Jde zahalen v tmavošedý vlněný plášť, a jiný, právě takový plášť přináší 
s sebou. U skupiny lip se zastaví a zrakem budovatele i znalce pozoruje chvíli celou onu řadu chemických aparátů, 
jež tam, kde na ně skrze krajní větve lip dopadá světlo měsíce, třpytí se bezpříkladnou čistotou skla, stříbra  a mědi. 
Z uspokojení, jež obráží se na tváři Kentově, je zjevno, že ona čistota i vzorné uspořádání posiluje v něm důvěru 
zdaru a mění ji v jistotu. 
     Po chvíli vejde v okruh přístrojů jako v začarované kolo a rozloží plášť, jejž s sebou přináší, na onom z obou 
křesel, k němuž téměř ode všech přístrojů směřují skleněné, spirálovité trubice zakončené trychtýřovitými otvory. 
     Po té, když byl ještě vykonal kruhem obhlídku celého zařízení a vpravil praeparáty, určené k lučebnému rozboru 
do příslušných nádob a tavících neb spalujících kelímků, Hygin Kent opět se vrací na volné prostranství zahrady.  
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Činí tak zřejmě jen proto, aby před početím díla ještě jednou zahleděti se mohl k hvězdnému nebi. Brzo je patrno, že 
nejen jeho zrak, nýbrž celá jeho duše zakotvená jest daleko kdesi u neznámých sluncí. 
(…) 

     Elektrickým vedením, které je na dosah jeho ruky, zažehne ohně tří přístrojů a uvede proud do aparátů 
elektrolytických. Po té už ničím nepřeruší působení své vůle, která má z něho vyloučiti přebytek jeho vlastního 
duchovního života – jeho druhé, etherické „já“, předurčené k tomu, aby se stalo životní podstatou mrtvé dosud 
hmoty. 
     Asi v téže chvíli, kdy z rozšířených otvorů spirálovitých trubic počínají unikati neviditelné prvky rozložených 
hmot, na prázdném křesle počíná se nejasně rýsovati nový útvar těla Hygina Kenta. Zjev ten stává se tím určitějším, 
čím hojnějším je příliv prvků, jež vesměs poslušny Božské vůle, projevované vůlí člověka, tíhnou k etherickému jeho 
zjevu, aby se tam spojily v nová sloučení a v nové hmoty. Příliv ten jest konečně tak hojným, že stává se viditelným  
a zářivým vlivem ohňů nabývá tvaru zarudlého oblaku, který průhledně obklopuje rovněž dosud průhledný zjev 
Nového Člověka. 
     Tvůrčí zázrak oživení mrtvé hmoty započal. 
     Na počátku této materialisace etherické podstaty svého těla Hygin Kent nedoznává rozdílu ve svých pocitech 
přítomných a v těch, jež se ho kdy zmocnily při pokusech o povrchní, bezživotné a rychle pomíjivé ztělesnění. Po 
delší dobu udržuje se v něm pocit zdvojeného vědomí, vědomí těla hmotného a etherického. Stav ten konečně však 
jest vystřídán vědomím bez pocitu tělesnosti, vědomím sjednoceným na jediném bodu, to jest v samém středu 
onoho růžového oblaku, v němž div má býti dokonán. 
     Tím počíná krátká, ale nejkrásnější chvíle celého Kentova života; tím počíná nezapomenutelný pocit jeho 
sjednocení s Božstvím, jeho spoluúčasti na tvůrčí zázračné schopnosti. Sám ve středisku tvůrčího procesu, chápe 
nyní celou záhadu, Života, Vesmíru a Božství, chápe vše, co jinak nedostupno lidskému duchu a co pouze on sám 
smí pochopiti v tento krátký, prchavý okamžik, aniž by to dovedl vyjádřiti slovy nebo podržeti ve své paměti. Jedině 
snad ona velkolepá harmonie, ona tajemná a vzrušující hudba, která zdá se přicházeti k němu z vířivého oblaku 
prvků a která přímo bez zprostředkující účasti materielního sluchu proniká celým jeho vědomím a veškerým jeho 
citem, jedině tato nádherná, nepopsatelná řeč Boží mohla by snad jiného smrtelného člověka učiniti účastným této 
Všeobsáhlé Moudrosti. Kde však jest člověk Bohem nadaný, jenž dovedl by zachytiti toto souznění vyšších 
duchovních sfér, kde jest Genius, jenž mohl by to vyjádřiti hudbou lidských nástrojů? Není takového Genia, není 
takových nástrojů; a hudba ve smyslu lidského chápání je příliš ještě hmotná oproti té, která sama ze sebe se rodí     
a která jest věčná. 
     Ze svého opojení procitá Hygin Kent prudce, jakoby nějakým uleknutím a prvním jeho důsledkem jest poznání, 
že vědomí jeho vrátilo se zpět do hmotného jeho těla. V prvém okamžení září ještě jiskra z posvátného ohně onoho 
povznášejícího Poznání v jeho duši, avšak jiskra ta rychle pohasíná, aniž by ji dovedl vdechnouti nového záření. 
Všechna vzpomínka mizí a zbývá pouze vědomí, že událo se s ním cosi, co přesahuje hranice lidských pomyslů        
a pojmů. Toto úplné vymizení vzpomínky vyvolává v něm dojem, jakoby onen podivný jeho stav nebyl trval déle 
nežli minutu; avšak bílý zjev, jejž spatřuje před sebou v růžovém oblaku ve velmi pokročilém stavu materialisace, 
přesvěduje ho nezvratně o tom, že musely uplynouti nejméně již dvě hodiny. 
     Nyní teprve uvědomuje si podivnou okolnost, že tam naproti němu pokračuje stělesňování zcela nezávisle od 
jeho vůle a jeho vědomí. Co se stalo? Hoří ještě divotvorná jiskra duchovní intelligence tam, kde třeba jí, by vedla 
prvky hmot ke slučování se v živý organismus? Je ještě život tam, když jeho vědomí uniklo ze střediska tvořivé 
činnosti? Či to jen hrubá, neživotná hmota shlukuje se tu, vedena zákonem jakési setrvačnosti a z popudu daného jí 
v samém počátku tvoření? 
     Aby odhalil toto tajemství, Hygin Kent pokouší se znovu proniknouti svým vědomím do střediska samočinně 
pokračujícího stělesňování, avšak poznává hned, že mu to naprosto nemožno. Intensita jeho myšlení i vůle je 
zlomena a všechen nadbytek životní energie, jakoby vyčerpán posledním napjetím vůle, unikl mu na vždy. – Kam? 
Táže se sama sebe, avšak současně s touto otázkou je tu již také její zodpovědění: Bílá, ještě jaksi průsvitná ruka 
tajemné bytosti na protějším křesle zvolna se odloučí od kolena, posune se v levo a klidně pak spočine na 
postranním opěradle křesla. 
     „Život! Život! Ah, tam tedy?“ myslí si Hygin Kent a záhada jeho duševního i fysického ochabnutí přestává mu 
býti záhadou. Náhlé uspokojení vyvolává mdlý úsměv na jeho vysílením strhané tváři a on u vědomí, že Dílo samo 
sebou se dokonává a že v ničem už není třeba jeho vůle ani jeho přispění, klidně se poddává schvátivší ho slabosti. 
Tělesná i duševní ztrnulost, do níž upadá, končí spánkem, který potrvá až do svítání nového dne. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     Dva lidé tak nerozlišně si podobni, jakoby to jen jediný seděl před stříbrnou deskou zrcadla, procitají při prvním 
hvízdnutí kosa, přilétnuvšího odkudsi z nejzazšího koutu zahrady. Procitnutí dostaví se u obou přesně v týž 
okamžik, takže vskutku se zdá, jakoby oba dosud byli ovládáni jedním a týmž společným vědomím. Pod lipami je 
posud šero,  neboť ohně  dávno již pohasly  a slunce  dosud nevyšinulo se  nad obzor. Sotva  že oči otevrou,  oba se 
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vzchopí a pokročí si vstříc se zvoláním, které naprostou shodou jejich totožných myšlenek a stejnozvučnosti hlasu, 
zdá se vycházeti z jediných jen úst: 
     „Tvůrčí zákony jsou všemohoucí! Buď pozdraven Nový Živote!“ 
     Po té oba padnou si do objetí, hruď k hrudi a naslouchají bouřným úderům svých srdcí. 
     „Život! Nový život!“ tato myšlenka plní oslnivým světlem jich duše, při čemž každý z nich sebe pokládá za 
původní tělesnou bytost, za tvůrce dokonaného divu, a trvá v pevném přesvědčení, že stvořeným jest onen druhý. 
Omyl ten spočívá na faktu naprosté stejnosti jejich duší a totožnosti všech jejich vzpomínek. 
     Vyjma onen první bezděčný výkřik podivu, oba dlouho nejsou mocni slova, oddávajíce se zcela bouři svých 
pocitů. Když posléze od sebe odstoupí, jich první pohled střetne se se skvoucím kotoučem vycházejícího slunce. Tu 
pak ihned táž shodná myšlenka přiměje je k tomu, že přehodí pláště přes svá ramena a ruku v ruce vykročí vstříc 
tomuto nádhernému symbolu a zdroji všeho života. 
     A opět jest to modlitba, jež povznáší jejich duše – modlitba a dík dvou lidí, avšak jedné jediné myšlenky. 
     Když po té znovu k sobě se obrátí, jsou jakoby na rozpacích, kterak se osloviti; vždyť jakýkoliv hlasitý vzájemný 
projev podobá se tu vskutku oslovení vlastního „já“, nebo dokonce hovoru k zrcadlu. Konečně ten, jenž z obou 
nejdále postoupil kupředu, prohodí tak jak by to asi učinil i kdyby sám byl v zahradě: 
     „Hle! První den našeho obrození novým životem!“ 
     „První pozdrav slunci, které zapadajíc oslňovalo jen dvě oči Hygina Kenta a opět vzcházejíc oslňuje čtyři!“ 
dodává onen druhý. 
     „Stejným ohněm plane rozdělená jiskra života a stejně úplným zdá se býti duch, společný dvěma životům.“ 
     „Jistě že není změny podstatné; neboť vše se jeví tak jak jindy se jevilo: Svět, obloha i slunce.“ 
     „Stalo se něco, před čím celý svět hlavu by sklonil jako před zázrakem; a přece tu není většího divu nežli jest div, 
který v každé hodině se odehrává v pratvaru všeho života: v buňce. Právě jako ona nejjednodušší bytost životná        
i my z jednoho života učinili jsme dva.“ 
     Oba příliš ještě vzrušeni vlivem události, která je staví do nejpodivnějšího vzájemného poměru a poměru k světu 
vůbec, odmlčí se opět a ponechávají volnost roztěkaným myšlenkám. 
     Prsa jejich široce se dmou rozkošně osvěživým přítokem čistého ranního vzduchu, jejž vdechují s toutéž vděčnou 
blažeností, s níž oči jejich přijímají záplavu slunečního světla. Nevýslovný pocit obrození proniká jejich bytostmi      
a proudí všemi jejich žilami. 
     Po chvíli ten, jenž byl učinil poznámku o buňce jakožto pratvaru života, předstihne myšlenkou druhého a řekne: 
     „Jaké dám jméno tobě, svému druhému ‚já‘ – tobě stvořenému?“ 
     Onen pak nechápavě se naň zahledí a ozve se námitkou plnou pochybností: 
     „Co tu pravíš, synu první hodiny, zní mi tak, jako bys sobě chtěl přičísti zásluhu o to, že já existuji.“ 
     „Ty pochybuješ – ?“ 
     „O čem?“ 
     „O mém prvenství.“ 
     „Jak? O prvenství mluvíš ty, jenž nemáš ještě ani dne své vlastní minulosti, vyjma minulosti, prožitou ve mně?“ 
     Ten, na němž nyní jest, aby zodpověděl námitku, váhavě a se zjevným znepokojením přistoupí blíže a pátravě 
pohlíží do očí věrnému svému obrazu: 
     „Mýlíš se! Já přece jsem Hygin Kent!“ 
     „Ty?“ 
     Tu však náhle oba pochopí onu osudnou jednostejnost svých vzpomínek a rázem jest jim jasno, že oba stejně 
mohou býti v omylu. 
     K nabytí jistoty jediná jim zbývá ještě naděje. Oba vrátí se ke skupině lip. Ale i zde se ukáže, že oba stejného jsou 
přesvědčení pokud se týče určení křesla, jež byli opustili. U jednoho z nich je to jistě jen utkvělá myšlenka. Avšak     
u kterého? Nelze toho rozřešiti; a oba smiřují se s touto myšlenkou. 
     Pokud jména se týče, shodnou se v tom, že jeden z nich podrží příjmení, druhý jméno křestní. 
     A tak od této chvíle není již Hygina Kenta. Dva noví lidé jsou, jichž jedinou rozlišovací značkou jest jejich jméno: 
     Jeden jest Hygin – druhý Kent. 

Téma příštího čísla: 
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