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Milí čtenáři,
toto číslo vzniká souběžně s předvolební kampaní a nepíše se zrovna v pohodě.
Snad mi někteří odpustí, ale nemohu než komentovat tuto situaci. Na mysli mám,
jak v dobách již dávno minulých, ale i nedávných byli členy Spolku vysoce vážení
lidé z politického „spektra“ (jak je obvyklé uširvoucí klišé, dokonce hlavy státu
(Beneš, Havel). Morbidní představa, že by tomu bylo tak i dnes! Čest zachraňuje
jeden předseda strany. Postrádám v našich řadách ředitele bank, sběratele a vydavatele,
o mecenáších se nám může jenom zdát. Jsou na obzoru lepší vyhlídky? Nezbývá
než doufat a snažit se k nim trpělivou snahou dopracovat. K tomu přichází zprávy
nejsmutnější, o úmrtí dlouholetých členů. Jak získat nové členy, mladou generaci?
Pokoušíme se o to, oslovujeme školy a nabízíme přednášky, semináře. Rozhodně si
nemůžeme vzít za vzor mašinérii stranické předvolební kampaně: jediné – bohužel
a navzdory zdravému rozumu i logice - úspěšné hnutí ve volbách – sorry, promiňte,
ale to mým vzorem nikdy nebude.
Co přináší právě vyšlé číslo, kromě rubrik již tradičních, kromě připomínky výročí
Blakea, Bezruče, Bloye? Seznámíte se s tvorbou a geniem loci Atelieru Pod strání
manželů Krupkových z Úval. Zajímavý je příspěvek našeho čestného člena, pana doktora Lamače. Na první pohled by se mohlo zdát, že úvaha o divadelních programech
nesouvisí s bibliofiliemi, to je sice pravda, ale o jeho zařazení rozhodla nevšednost
zpracování, pohled do knihovny a pracovny jednoho z našich členů, detailní zpracování tématiky a v neposlední řadě i skutečnost, že lásku k divadlu má společnou
s čestným předsedou, profesorem Františkem Dvořákem. Za to, že se na stránkách
Zpráv konečně objeví i pokus o malou bilanci jednoho ze členů Tvrdohlavých vděčíme
synovi bývalého předsedy Spolku, PhDr. Janu Dvořákovi. I další autoři článků odvádějí
maximum za minimální honorář – namísto peněžité odměny mají dobrý pocit, že jejich
text obohatí ostatní.
Přeji všem čtenářům to, co je mým krédem, aby každá stránka Zpráv přinášela objevné
čtení, milé setkání, poctivé informace. Budou-li jen z malé části tato předsevzetí naplněna, můžeme s vysokým nadhledem přehlížet bláboly a všechny lživé sliby našich
politických nýmandů.
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WILLIAM BLAKE
28. listopadu tohoto roku uplynulo 260 let od narození slavného anglického básníka
a výtvarníka Williama Blakea.
Ve světě knih a knižní kultury se mu sice obchodně nedařilo, neboť příjem z jeho leptů
a knižních ilustrací nedostačoval k obživě, zachovaly se však jeho tisky vskutku
bibliofilské. Své básně s vlastními ilustracemi složitou technikou vydával totiž soukromě v nákladu 5 – 30 kusů a ty dnes patří mezi skvosty básnicko – grafické syntézy.
Za svého života nedošel ocenění ani jako básník, spíše byl považován za neškodného
podivína. Dnes se nám ovšem jeví jako velký raně romantický, vizionářský a mystický
básník, ceněný a sbíraný.
Z jeho básnické tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit slavnou báseň „Tiger“
ze sbírky „Písně nevinnosti a zkušenosti“ z roku 1794.
Tygře, tygře planoucí
v temnu lesa za noci,
kdo přetvořil tvárný prach
v dokonalost z níž jde strach?

Kdo odvážně perlík vzal
a tvůj mozek vykoval?
Na čí kovadlině pak
vznikl spár, jenž děsí tak?

Pekla je či nebe znak
oheň, jímž ti plane zrak?
Koho křídla musel mít,
kdo zažehl jejich svit?

Když začaly hvězdy plát,
třpytné slzy rozdávat,
úsměv na tváři pak měl
Beránka též stvořitel?

Kdo do paží sílu dal
stvořit tvého srdce sval?
Když tvé srdce začlo bít,
kdo musel strach pocítit?

Tygře, tygře planoucí
v temnu lesa za noci,
kdo přetvořil tvárný prach
v dokonalost z níž jde strach?
Miroslav Macek

8. ARŠÍKY JOSEFA FLORIANA /LÉTO 1993/ STARÁ ŘÍŠE 8.
ZMĚNY
Prý se udála velká změna s lidstvem a proto nutno této změně všechno přizpůsobit,
aby změněný člověk „dobře rozuměl“. Podle mínění měnitelů je tím dnešním člověkem
tvor, který stále vytváří „svou pravdu“, aby hověla jeho pohodlí a pýše. Vytváří si
pravdu, „která se již nepovažuje za shodu myšlení se skutečností, ale s životem“. Ať je
tento život sebeschátralejší, sebenemravnější, pravdou je to, co se mu nestaví do cesty.
Na podporu této nešťastné situace schátralého člověka, bylo puštěno do světa ještě
nešťastnější heslo „aggiornamento“, přizpůsobení. Liturgie, dogmata, celý náboženský
život se má přizpůsobit k ruinám tíhnoucímu člověku. „Je nutno zjevené pravdy –
dogmata – také přiblížit po stránce filosoficko-teologické poznávacímu procesu
dnešního člověka“(Dr. F. Tomášek). Práce dosti obtížná, neboť sotva bude možno
něco přiblížit člověku, který zároveň s pravdou ztratil poznávací schopnosti.
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Ačkoli se poukazuje na duchovní devastaci, kterou prý připravila totalita, novotáři
tohoto devastovaného člověka nemíní pozdvihnout a upevnit v pravdě katolické
Církve, nýbrž chtějí mu přizpůsobit nejsvětější věci duchovního života. Aby tento
devastovaný člověk pohodlně ve své pýše dřepěl, neustále se mu zdůrazňuje důstojnost lidské osoby, lidská práva, svoboda svědomí i náboženská. Nikoli tak, aby se mu
vysvětlilo, kdy poškozuje svou důstojnost, kdy má a nemá na co právo, kdy správně
jedná podle svědomí – nýbrž ať jakkoli se chová, na všechno má právo bez jakéhokoli
osobního přičinění, ale prostě proto, že je nedotknutelným člověkem!
Podle učení novotářů je pravda v ustavičném pohybu a proměnách. Nemá být žádná
jistota pravdy ani nauky. Protestantský farář v LD (12. VIII. 1993) přiznává tento
zhoubný nihilismus: „Protestanti nejsou příznivci autority a definicí. Neříkají: Tohle
je dobré, tohle špatné“. Nejabsolutnější jistoty, sám Božský Spasitel, víra, katolická
církev – všechno je, anebo má být předmětem dialogu. Aby se neustrnulo, věřící nemá
být ani chvíli v klidu. Proto všude je pokoj a klid rozházen. Proto novotářům byl
nesnesitelný svatý mír, kdy komunikant „zaujal místo“ u mřížky a v utišení očekával
příchod svého Spasitele. Dnes je v ustavičném vrtivém pohybu, dokud se nevrátí
do své lavice.
Změny ve světě prý jsou tak rychlé, že liturgie se musí měnit každým okamžikem.
Nejlépe liturgii tvořit až v kostele, neboť od té, co jsme vyšli z domu, nastala již opět
nová situace v našem rozpoložení. Poznalo se, že praxe nových misálů, kde možno
texty „vybírat“, již nevyhovuje rychlým proměnám účastníka „shromáždění“. Někteří
novotáři, majíce při liturgii účinkovat, chrání se toho, aby se předem domluvili s farářem,
neboť tím by se již tvořilo jakési pravidlo, nějaké „ano“ a „ne“.
Protože Církev je stálá pravda, neomylnost, je „pevným bodem v neklidném světě“
– jak řekl Pavel VI., „pýcha provádí všeobecný útok na všechna učení a ustanovení,
která byla Církví předepsána a zachovávána“. Protože Církev stojí na Skále, u novotářů
„putuje po této zemi“. Kříž Kristův je znamením jistoty v nejistém světě – „stat Crux
dum volvit orbis“. Dnes podle KT kříž také „putuje“ – a svět? Asi stojí a hnije.
Snahu, aby změnami všechno se stalo srozumitelnějším dnešnímu člověku, výstižně
ironisuje Dr. M. Skácel:
Potřebujeme-li názorný obraz pošetilosti důvodů, uváděných pro tak zvanou liturgickou reformu, představme si výnos ministerstva školství asi tohoto znění: Poněvadž
způsob, jakým Homér podal kdysi staré pověsti o bojích kolem Troje a bloudění
Odysseově, již neodpovídá vkusu dnešního člověka, jehož přiměřeným výrazovým
prostředkem se stalo filmové umění, budiž četba Iliady a Odyseje na školách nahrazena
shlédnutím filmu o zmíněných bájeslovných událostech, který budiž natočen s přihlédnutím ke zkušenostem pamětníků posledních válek. Senilním profesorům, od nichž už
nelze očekávat pochopení pro požadavky současnosti, se dovoluje, aby si nadále četli
v Iliadě a Odysei, avšak bez účasti žactva nebo jiného publika, neboť jinak by mohla
být ohrožena a diskreditována nová koncepce klasického vzdělání.
Přizpůsobování době a místu dostalo podivný název „inkulturace“. Není ani v nejnovějším slovníku cizích slov! Falešnost tohoto objevu je však v tom, že vznikl pro africké
národy, ale je uplatňován bezohledným terorem v našich civilisovaných poměrech.
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Do našich harmonicky vyrovnaných interierů kostelů, jsou nekulturně cpány kalvínské
stoly před hlavní krásné oltáře. Odjakživa se přijímalo vkleče u mřížky, nyní byly
vnuceny fronty, které byly inkulturovány ze socialisace. Byla vnucena cizí liturgie,
ačkoli místním zvykem byla liturgie římská. Druhdy evropští misionáři odcházejíce
do ciziny, nepřizpůsobovali se místním zvykům. V předválečných časopisech o tom
čteme, že právě odlišností liturgie od divošských zvyklostí vzbuzovali zájem a mnoho
domorodců přiváděli k poznání pravé víry. Nepřizpůsobovali se odcházejíce do divokých končin. „A co tam? Přizpůsobili se místu a době? Stali se v Antiochii kuplíři,
v Kapadocii lupiči, v Indii modloslužebníky? Za málo let pokryli okrsek zemský a
i pustiny římským plukům nedostupné křesťanskými obcemi!“ (Jindřich Středa 1939).
Taková byla praxe i výsledky po dva tisíce let až do II. Vatikánského koncilu.
Avšak kdy se konečně člověk proměnil v toho dnešního člověka? Kdy nastala změna?
A jestliže nastala, zda pocházela z dobra? Pamatujeme náboženský a liturgický život
do konce války 1945. I život společenský, ještě dosti zřetelně poznamenaný náboženstvím a tradicí. Co nepamatujeme, o tom máme hojné doklady v literatuře. Nikde se
o požadavcích změn v liturgii nemluví, ani se nezdůrazňuje taková proměna člověka,
která by žádala změny věcí nezměnitelných. Naopak vidíme, jak katolická liturgie
je obdivována jako stále svěží, nevadnoucí a stále působivé dílo Ducha Svatého.
Nikoho, kromě několika zmatených hlav, nenapadlo, že by se mělo měnit to, co se věky
osvědčilo a co bylo všemi koncily a papeži znovu a znovu jako neměnné a dokonalé
potvrzováno a přísnými sankcemi chráněno. Obecně byla snaha, aby se krása liturgie
poznávala a žila. Nebylo málo těch, zvláště v městech, kdo s misálem se zúčastňovali
posvátné Oběti. Mělo to blahodárný vliv na ostatní věřící. Plnilo se, co řekl Aegidius
z Viterba na IV. Lateránském koncilu: „Lidé musí být proměňováni posvátnými věcmi,
nikoli posvátné věci lidmi“.
Jelikož nikde v minulosti nenacházíme požadavky změn liturgie, ani zprávy o tom,
že by člověk prodělal takové změny, aby se liturgie musela přizpůsobovat – proměny
musely nastat až po roce 1945, totiž nástupem bezbožeckého bolševismu. Tehdy
Stalin, jako vítěz nad fašismem, celý svět přetřel rudou štětkou. Všechno se klanělo
Stalinovi, „pracujícím“. Začínají se vyrábět pobožnosti, kydající na morální neduhy
pracujících ohavné pochlebnictví. Gobineau praví, že je to nejjistější znemravňující
prostředek. Pýcha jde k oltáři (tehdy ještě nebyly kalvínské stoly) s kladivy, srpy,
pračkami, hoblíky a vrtačkami a psacími stroji. A. K. Emmerichová viděla onen lid
„v kostele bez oltáře a bez Svatostánku, všichni vytahovali ze svého nitra rozličné
nádoby, postavili si je před sebe a klaněli se jim. Bylo to, jakoby každý vyvrhoval ven
svou vnitřní myšlenku, vášeň, která ho zapalovala“. Dělník stává se modlou. Duchovní
se domnívají, že se mu musí všelijak podkuřovat, chodit za ním s věcmi, jež má denně
v rukou při dobývání chleba. Ukazují mu umaštěné bluzy, točící se soustruhy, svítící
žárovky. Požadují pro toho člověka kostel „tak moderní, jak jen je možno“, s elektrickými sesilovači, aby se „přilákali lidé, které odpuzuje vše starodávné“ (l´abbé Godin).
Jenomže ten dělník z marxistických příruček už jim utíká do chat, k starožitnostem
a do ticha přírody – anebo do hospody. Děsnou prósu pochlebnictví „pracujícím“
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u nás šířil v „Katolíku“ nějaký Dr. Artur Pavelka, který předstihl aggiornamento.
Píše úvodníky „Soudruh Ježíš Kristus“, „Kristus a statistika“, „Svatý Pavel před
elektrárnou“ – a podobně.
V tom rudém žhnutí atheismu nutno hledat zrod dnešních změn a úsilí o přizpůsobování! Pýcha nikdy nehledá chybu u sebe, ale mimo sebe. Když se dosti pozdě zpozorovalo, že náboženský život chátrá a přizpůsobení kněží ztrácejí jakoukoli působnost
a autoritu, nehledala se příčina v tomto přizpůsobení a v zpřetrhání veškeré tradice,
nýbrž hledala se tam, kde nebyla, v Církvi a liturgii. Nejhorlivějšími obnovovateli
byli kněží, nakloněni režimu ať již ze strachu anebo z přesvědčení, zvláště kněží
z organisace „Pacem in terris“. P. Josef Plojhar dokonce ve snaze přizpůsobování měnil
i texty Písma! „Uplatňovat toto aggiornamento znamená tudíž odpoutat se od dosavadních zvyků a zákonů, skončit s minulostí ve prospěch pokroku v souladu s rozmachem
vědy a techniky... Krátce řečeno to znamená přizpůsobit se více době, tomu co se v řeči
Písma nazývá conformari huic saeculo“. Dnes jsou kněží z organisace PIT pohrdáni
svými spolubratry s povýšenou bezúhonností, zatím co by jim měli být vděčni, že velkým
podílem přispěli k liturgické obnově!
Protože neobnovená katolická liturgie vyzařovala krásu a pravdu našeho náboženství,
byla zárukou jednoty víry po celém světě – což velice ztěžovalo činnost atheistů – na ni
byl především zaměřen útok reformátorů, kteří si spokojeně mnuli ruce, že zrušení
liturgie bylo „prvotinou koncilu“. Odstranění liturgie dělalo se s takovým chvatem,
že se nová mše nedostala ani do hlasování koncilních otců, bylo nutno s ní „pospíchat
v uzavřeném kruhu odborníků“. Koncilní otcové prý by s revolučním směrem nesouhlasili.
V pravoslaví vyvstal v XVII. století patriarcha Nikon, který usiloval přizpůsobit obřady
obyčejům řeckým. V katolické Církvi po II. Vatikánském koncilu vyvstalo mnoho
nikoniánů, kteří se snaží katolickou liturgii přizpůsobit protestantům, ba i Husitům.
Nikonem byl A. Bugnini. Katolické obřady přizpůsobil protestantským. Nechal si
z němčiny přeložit protestantské knížky a s několika kamarády vyrobil nové obřady.
Ty vnutil Pavlu VI. Měl k němu volný přístup kdy chtěl a on mu podepsal co chtěl,
„často proti své vůli“ – omlouvá papeže kard. Gutt. Novou liturgii světově prosazovali
nevěřící, zvláště zednářská „Ekumenická rada církví“.
Protože člověk dneska nachází v kostele všechno, co nachází ve světě mimo kostel,
odvrací se a ztrácí zájem. To potvrzují stále odpady ke kdejakým sektám. Situaci
nevystihuje, co se uvádí v KT (č. 3. 17. I. 1993) jako důvody odpadů, že „lidé opouštějí církev, protože její mravní požadavky buď neuznávají nebo se domnívají, že jim
nemohou dostát“ (Nikolaus Lobkowicz). Lidé opouštějí Církev, že je jim stále více
představována v nepoznané podobě a že je stále směšována se sektami a odpadlíky
v ekumenické posedlosti. Po Assisi, kde katolické náboženství bylo zrovnoprávněno
s jinověrci, odpadlíky a sektáři – lidem se stalo lhostejným, v jakém náboženství žijí.
Lidé k velkému pohoršení vidí katolické kněze, ba arcibiskupy za kalvínským stolem
v katolickém kostele spolu s adventisty, protestanty, ba s husitskou farářkou! Aranžují
tak nepopsatelné představení „poprvé v dějinách“, chlubí se v KT. Je prý to „historický
mezník“.
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Přívrženci takové teorie (dnes již praxe!) však nejsou jen obětí klamu a omylu, ale
odmítají také pravé náboženství, falšují jeho pojem a propadají bezděčně naturalismu
a atheismu. Z toho zřejmě vyplývá, že všichni, kteří takové teorie a pokusy bezvýhradně
schvalují, zříkají se zcela náboženství Bohem zjeveného (Pius XI.).
ZDĚTINŠTĚNÍ OBŘADŮ
V ACEB 09-90 č. 6 c IX.44319 jakoby se zpožděním objevili návod pro dětské mše,
vydaný v Římě již 22. X. 1973 s podpisem A. Bugniniho. Zpoždění vysvětluji si tak,
že dřívější uvážlivější ředitelé diecese – tehdy pan kapitulní prelát L. Horký, neuznali
za rozumné návod uvést do praxe a uložili ho ad acta.
Je to návod, jak beztak již narušené mešní obřady zdětinštěním totálně znehodnotit.
Už podpis podezřelého A. Bugniniho vybízí k opatrnosti. Když jsem ho sledoval v letech
vášnivého reformování a divil se jeho smělosti, která šla až tak daleko, že zakázal
sloužit mši svatou podle tisíciletého řádu (1984 Jan Pavel II. tento skandální zákaz
zrušil) – dotázal jsem se přítele a nestranného informátora ve věcech církevních, dnes
již zemřelého Karla Schwarzenberga. Odpověděl dopisem v těch mezích, aby adresátu
nezpůsobil nesnáze, kdyby se šířeji zmínil o pronikání atheismu do náboženského
života skrze liturgickou reformu, což by případná cenzura považovala za útok na socialistické zřízení: „Bugnini zajisté platí za novotáře prvořadého, on je těžký případ toho,
co Vladimír Iljič nazýval nemocí levičáctví“.
Návod pro úpravu mše pro děti, která prý „je se svými slovy a znameními málo
přizpůsobena chápání dětí“, dostatečně tuto informaci potvrzuje. Předně nepočítá
se s dětskou psychologií, což se všude neblaze dnes projevuje ve vztahu dospělých
k dětem. Děti si ve své prostotě a bezprostřednosti nežádají žádného přizpůsobení
svému dětství, ale chtějí dělat všechno, jak vidí u dospělých. Blažená vzpomínko
na účast při mších mého dětství! Vlastně nikoli vzpomínka, jak vysvětluje E. Hello,
moudrost nestvořená, posvátná Oběť nemá vzpomínky: před ní je všechno stále
přítomno. Díky rodičům i dospělým, kteří v hluboké víře v účinnost Boží přítomnosti
brali s sebou na mši svatou děti, které byly hrdy na to, že jako dospělí jsou účastny
Božského Mysteria!
Tak jako dospělí věřili, že z posvátné Oběti vychází vyšší síla a že není třeba dělat
titěrné úpravy pro zvýšení působnosti, tak nutno s pomocí Boží a v zmohutnění vlastní
víry moudře vést děti k tomuto poznání. Toto poznání se nepopožene přizpůsobováním,
ba znehodnocováním posvátných obřadů. Zabírání dětí pro dětské mše odtrhuje děti
od centrálního významu mše svaté k titěrnostem, k sobě samým. To se stává vždycky,
když domýšlivý člověk chce ve své ubohosti něco přidávat k Boží moci.
Dětským zařizováním v kostele se připravuje půda pro pochybnosti v dospívání.
V duši dospívajících zůstane prázdno, poněvadž nijak nelze spojit nicotnost se silou nastupujícího života. Návody pro dětské mše opomíjejí to nejpřednější, v čem dětská duše
musí od narození vyrůstat: vědomí, že při Proměňování sestoupí Božství na zem, na
oltář, že se promění prostý chléb a víno v nejdrahocennější Tělo a Krev Bohočlověka.
Sice se připomíná, že je nejdůležitější ve mši eucharistická modlitba, ale nezdůrazní
se, že vyvrcholením je Proměňování.
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V dnešní antiautoritní době je všude zjevná snaha, aby nic nebylo pevného, nic jistého,
nic určitě stanoveného, čemu by se měl člověk na zemi podřídit. Rozvikláním obřadů
vnáší se již od dětství zmatek, že není třeba žádného pořádku, pevně stanovených
pravidel života. Řádem po výtce je řád mešní. „Zabírá celého člověka a drží ho před
Bohem v kázni, v soustředění, vštěpuje mu žádosti Bohu nejlíbeznější a člověku
nejpotřebnější“ (A. L. Stříž).
Tento řád a tato kázeň je narušována v domnění, že se vychází dětem vstříc. „Zpěvy
Gloria, Kredo, Sanktus, Agnus, lze zpívat i jako upravené v lidové formě schválené
církevní autoritou, byť by se textem zcela neshodovaly s textem liturgickým“. Aby
chaos byl co největší a účinnost v dobrém co nejmenší, „je dovoleno ten či onen prvek
vstupních obřadů vynechat a zase jiný více rozšířit tak, aby vstupní obřady vždy
končily vstupní modlitbou“. Prostě již ani náznak řádu, ale libovůle kohokoli.
Dokonalé nic.
Josef Florian
Pozn.: v textu jsem ponechal některé autorovy specifické výrazy, opravil jsem jen časté
psaní koncovky „í“ na „i“ v akuzativu apod. S Florianovými Aršíky se rozloučíme
v příštím čísle Zpráv otištěním desátých Aršíků z podzimu 1994, pokud se nenajde u
čtenářů text J. Floriana ve Zprávách dosud neotištěný.
pl
PETR LADMAN: DEVÁTÝ VÝBĚR Z TEXTŮ, KTERÉ NA RUČNÍM LISU
TISKNE JAN JURÁNEK Z RÁJCE – JESTŘEBÍ
OLDŘICH MENHART: Vážený pane Řezníčku
Úryvky z dopisů vydavateli edice Magnificat
Rájec – Jestřebí, 25. června 2017 Soukromý tisk
Vážený pane Řezníčku,
děkuji Vám za výtisk Reynkovy Piety – přečetl jsem s potěšením. Vane tu pohoda
příbuzná Vaší Vysočině – edice tak již v počátcích dostává zaměření individuální,
kteréžto projevy jsou dávno z módy, pohoršlivé v dnešní rozplihlé společnosti, a to si
lze zajisté vykládat jako dobré znamení Vašeho bláhového podniku; neboť donquijotský
duch, bohudík, ještě žije, dokonce i v Kroměříži, což je, myslím, příjemné sluchu
všelikých odpůrců racionalistických a lukrativních idejí.
Doufám, že se Vám časem odvděčím a pozdravuji Vás upřímně, oddaný O. Menhart
16. dubna 1940
...Dostal jsem od Krylů celý rukopis Billingrových veršů a posílám jej dnes zpět
s údaji pro sazbu sloupců. Poněvadž verše jsou různé délky a stavby, musím úpravu
stránek vyřídit až po vysázení sloupců. Z papírů, které mi Krylové poslali, jsou
dva z druhu pozoruhodných šmejdů, volil jsem tedy ten třetí, slušnější, a podle toho
vypadne i formát knihy; 12:19 cm – bez odřezů, 32 strany z archu. Bude to krajně
úsporné a rozhodně vkusnější než prvé dva svazky.
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Krylové mohou tedy zatím sázet... Dnes Vám v příloze posílám kresbu žádané knižní
značky pro titul. Z toho se zhotoví štoček na výšku 40 mm, ale ne v nějaké hadrárně,
jak mají u Krylů ve zvyku. A ne do zinku, z kterého se dělají konve a noční hrnce!
Žádám pečlivé leptání do silnějšího zinku nebo (není-li) do mosazi. Honorář za kresbu
značky činí K 150,-.
Billingrovy básně jsou půvabné. Bude to pěkná knížka, překvapil mne rozsah, myslil
jsem, že to bude útlejší svazeček. Program příštího ročníku je pěkný.
17. června 1940
...Pravda, pracuji na návrzích nových typografických písem, ale to nemá s Moravou
nic společného. Že se straním posluhování nakladatelského, to má svoji příčinu
především v současném stavu tiskáren, jejich závodních rad, šéfů a jiných špatných
utensilií. Není dnes v celé republice tiskárny, která by měla svědomitý personál, dobré
barvy, slušný papír, dobrou vůli a hlavně možnost vytisknout byť i jen malou knížku
čistě, vkusně a v přijatelné lhůtě. Za toho stavu věcí je jistě lépe přenechat hubené
výdělky i nesmírné zlosti knižního úpravce těm, kdož v těchto neřádstvech jsou ještě
nezkušení a domnívají se, že tu v krátkém čase velikého jmění a štěstí nabudou.
Nejde to prostě, nebudu podpisovat makulatury a přijímat ostudu za lajdáctví a nesvědomitost lidí, které ani neznám a po nichž mi nic není. A zdá se, že to potrvá nejméně
rok než se do tiskáren vrátí jakás takás odpovědnost a stud.
23. listopadu 1945
Milý pane Řezníčku,
dostal jsem dnes dva výtisky knížky S. R., za něž Vám tuto děkuji. Tekst je vytištěn
pěkně, ale obálka hanebně – asi to tak lid chce. Na čtení se těším, ale tu si musím
udělat klidnější okénko v rozvrhu.
Za dnešního stavu věcí v tiskárnách není už žádnou radostí upravovat knihy. A obávám se,
že to bude ještě horší.
12. červen 1947
Ke 120. výročí narození (a 55. výročí úmrtí) písmaře a typografa OLDŘICHA
MENHARTA (* 25. VI. 1897 † 11. II. 1962) jsem si na ručním lisu písmem Figural
vytiskl jeden výtisk sobě pro radost (a několik zkušebních). Deo gratias.
Poznámka: básnická sbírka, o které se v textu hovoří, je Richarda Billingera Srp na nebi,
jako 3. svazek edice Magnificat ji vydal ve 200 č. v. na podzim 1940 Zd. Řezníček
v Kroměříži (viz Sáňka č. 2589). Soukromý tisk z korespondence Menhart – Řezníček
je vhodným doplňkem k vydané členské prémii SČB 2017, Zdeňka Řezníčka Žernovy
zítřků.
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RICARDA HUCHOVÁ (1864 – 1947)
Jsem přesvědčena, že mým velkým neštěstím je, že nejsem mužem. R. H.
Na začátku stál předsudek: Ricarda Huchová je spisovatelkou, jejíž díla jsou nudná
a zastaralá; představa, že je ženou, od níž dnešní ženy nemohou již nic podstatného
získat. S tím ovšem bylo v rozporu několik faktů, na které jsem narazila v jiných
souvislostech a které mě zmátly. Právě ty vzbudily mou zvědavost.
Ricarda Huchová patřila k prvním ženám v Německu, které studovaly a které svým
příkladem vyprovokovaly živou, několik let trvající diskusi. Konkrétně o samotném
smyslu ženských studií, obecně pak i o „povaze ženy“ vůbec; diskusi, která vyústila
v Möbiova1) zlobná tvrzení o „fyziologické méněcennosti žen“ a ve Weiningerův2)
dehonestující spis „Pohlaví a charakter“. V roce 1887, v době, kdy místo ženy bylo
buď v rodičovském domě anebo domě manželově, odešla Ricarda Huchová do Curychu.
Byla přitom doprovázena bratrem, neboť bylo tehdy nepatřičné, aby dvaadvacetiletá
dívka cestovala sama. V tehdejším Německu ještě ženy studovat nesměly. Velkou
silou vůle a enormní pílí si nejprve dodělala maturitu, poté studovala historii a promovala v roce 1892, po obhájení pozitivisticky přesné a prameny přísně respektující práce
na téma „Neutralita konfederace, se zvláštním zřetelem na lokality Curych a Bern,
během válek o španělské dědictví.“ Včlenila se tak do první generace německých
studujících žen, které sebevědomě a beze strachu vůči všem nepřátelským projevům
šly svou cestou a svým průkopnickým duchem razily cestu ženám dalších generací.
Z curyšské doby pochází pak také její kontakty na vůdčí ženy měšťanského feministického hnutí, v mnoha případech přetrvávající jako přátelské vztahy po celá další
desetiletí. Gertrude Bäumerová3) věnovala Ricardě Huchové v roce 1949 dlouhý
hymnický nekrolog, ve kterém o ní hovořila jako o „nositelce pochodně“. Spatřovala
v ní ztělesnění průkopnického typu „duševně vyzrálé ženy“ a označila ji za „nový
hlas, který přispěje k dalšímu rozvoji ženy jako takové“.
Jeden obraz mi v této souvislosti utkvěl v paměti: Ricarda Huchová uprostřed chaoticky
poskládaných krabic na stěhování sedí na okně nového bytu, u jejích nohou malá
batolící se a žvatlající dcerka, která se snaží upoutat matčinu pozornost. Ta, občas
zadívajíc se na dítě, psací náčiní na kolenou, pracuje na nějakém rukopisu. Tento obraz
mi potvrzuje představu, s jakými obtížemi při tvorbě se potýkají ženy, které jsou matky.
Teprve mnohem později se Ricardě Huchové dostalo i kýženého „vlastního pokoje“.
Takového, o kterém mluvila Virginia Woolfová, a který jí umožnil potřebný klid pro
literární práci.
K obrazu jaksi „dobrotivé“ konzervativní spisovatelky příliš nesedí ani její zájem o války
za svobodu a revoluce. „Byla jsem rozený protestant, se zálibou v revolucích a povstáních“, napsala jednou a na jiném místě dodala: „slovo svoboda bylo slovem kouzelným,
kterému se bezmezně otevřelo mé srdce.“ Svůj pracovní zájem soustředila na třicetiletou válku, zabývala se revolucí roku 1848 a bojem Italů za samostatnost v 19. století.
Měla úspěch i v oblasti románu, který byl tradiční doménou mužů; knihami o Lutherovi,
Valdštejnovi, Garibaldim a hraběti Confalionierim položila základy pro svou budoucí
slávu jako spisovatelka beletrie, postavené na základech historické faktografie.
V roce 1923 napsala skvělou a vstřícně empaticky pojatou biografii Bakunina, v níž
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se s podivuhodnou otevřeností přihlásila k hlavním
myšlenkám ruského anarchismu. A to v době, kdy
to právě v Německu nebylo nejpříhodnější. V roce
1946, po zhroucení fašistické vlády, (tehdy jí bylo
již přes osmdesát let) začala pracovat na knize
vzpomínek na popravené účastníky odboje, avšak
tuto práci již nedokončila. Stačila ovšem pro ni
napsat několik ucelených portrétů, na základě
kterých lze vytušit celkovou koncepci díla. Günter
Weissenborn4) využil posléze tyto podklady, které
Huchová shromáždila již zcela vysílena, pro svou
knihu „Tiché povstání“.
Neobvyklé bylo i chování Ricardy Huchové během
fašismu. V roce 1933 napsala několik odvážných
dopisů prezidentu pruské akademie umění, do níž
byla v roce 1930 přijata jako první žena. V rámci
nového „sjednocovacího“ procesu – „Gleichschaltung“ – byl ovšem z akademie později vyloučen
její předseda Heinrich Mann. Ostatní členové
byli proklamací, navrženou Gottfriedem Bennem, vyzváni, aby vyjádřili nacistickému
režimu svou loajalitu. Ve svém prvním dopisu odmítla Huchová výzvu k vyplnění
dotazníku jako nestoudnost a důrazně se proti němu postavila. Když ji prezident
akademie i přesto nadále počítal mezi členy kolektivu a zkoušel ji přesvědčit, začala
být ještě důraznější. „To, co nynější vláda vydává za národní smýšlení, nemá s mým
vlasteneckým cítěním nic společného. Centralizaci, vynucování souhlasného postoje,
brutální způsoby ponižování kvůli odlišným pohledům a arogantní sebechválu
pokládám za neněmecké a také nebezpečné. S tímto svým názorem, tak odlišným
od názoru státem předepsaného, pokládám pak za nemožné napříště setrvávat na místě,
které zde zastávám“. Dopis uzavřela jednoznačně: „Tímto stvrzuji své vystoupení
z akademie.“ Když byla v jakémsi novinovém článku nadále jmenována mezi její
členy – nacisté nutně potřebovali renomovaná jména v rámci péče o svůj image –
zaslala dopis třetí, ve kterém se ostře a jednoznačně ohradila proti dalšímu spojování
svého jména s touto institucí.
Její opozice vůči režimu byla nekompromisní; Huchová patřila k těm několika málo
spisovatelům, kteří, ač zůstali v Německu, se nenechali zlákat ani uplatit. Právem
jí přísluší označení „vnitřní emigrant“, které si později, ovšem neopodstatněně,
nárokovalo mnoho jiných autorů. Nebála se ani osobního rizika a neodradily ji ani
materiální nevýhody. Její díla se vydávala nadále jen velmi málo, „Historie Německa“
nevyšla za doby fašistické vlády vůbec. V roce 1937 byla kvůli kritice vládnoucí moci
zavlečena i do soudního procesu, ve kterém jí bylo kladeno za vinu porušení zákona
proti „úkladnému hanobení státního zřízení“. Ačkoli byla ve stálém nebezpečí také
kvůli odhalení svých kontaktů s účastníky odboje, brala celou situaci spíše s humorem
a musela se ovládat, aby se při výslechu nezačala hlasitě smát, jak napsala jedné
50

přítelkyni. Proces byl zahájen za vyloučení veřejnosti, krátce nato byl však zastaven
kvůli amnestii, kterou Hitler vyhlásil po obsazení Rakouska. Spisovatelka však
ve stručném, pregnantně formulovaném dopisu tuto skutečnost odmítla a pokusila se
o obnovení procesu. Bez úspěchu, přestože jí tuto možnost dávalo zákonem zajištěné
právo. Režimu zjevně připadalo nevhodné vést soudní proces s tehdy již třiasedmdesátiletou spisovatelkou, navíc známou na domácí půdě i v zahraničí. Přestože lze
vycházet z toho, že proces s touto prominentní autorkou nebyl v zájmu vládnoucí
garnitury, je možné chování Ricardy Huchové považovat v nemalé míře za akt občanské
odvahy. Dokazuje, že i takovýto postoj byl ve Třetí říši možný a že morální i umělecký
profil těch, kteří v Německu zůstali, nemusel vždy utrpět.
Odkud se vzal odpor, se kterým se Ricarda Huchová ve svém pokročilém věku vzepřela
nacistům? Odkud se vzal její zájem o velké mužské hrdiny, ať už Valdštejna, svobodného pána von Stein nebo Bakunina; odkud se vzala její odvaha psát o nich jako žena?
Na čem bylo vystaveno sebevědomí, s nímž již jako mladá dívka nabourala ustálené
zvyklosti a šla svou vlastní nekonvenční cestou? Zabýváme-li se podrobněji jejím dílem
i životem, získáme sice některé odpovědi, zároveň se však otevřou i otázky další.
Ricarda Huchová se narodila v roce 1864 v Braunschweigu a vyrůstala ve vile prarodičů
spolu se dvěma staršími sourozenci, v péči chůvy a dalšího tamního personálu. V této
velkoburžoazní atmosféře se jí dostalo nadprůměrné podpory především od babičky,
která dětem suplovala nemocnou matku a málokdy přítomného, prací zaneprázdněného
otce. Zájem o literaturu a umění byl v rodině tradiční. K píšícím příbuzným patřil
oblíbený autor povídek Friedrich Gerstäcker5); psal i Ricardin bratr Rudolf, a také její
bratranec Friedrich, který se stal významným autorem. Jeho bratr Felix se zaměřil
na osudy hudebních velikánů a konečně také Roderich, synovec Friedricha a Ricardy6).
Dokonce i sestra Lilly zkouší, ovšem až v pozdním věku, psát, aniž by však své práce
kdy uveřejnila. Ricarda sama, jejíž sláva měla brzy odsunout jména sourozenců i bratranců do pozadí, psala již ve svých sedmi letech první básničky a literární tvorba se tak
pro ni stala samozřejmostí. Fasáda vší této velkoburžoasní „konvencionality“ ale brzy
ukázala i své trhliny a nakonec se zcela rozpadla.
Vztah mezi rodiči postrádal pevné pouto, intimní život byl, s ohledem na křehkou
konstituci matky po narození nejmladší dcery Ricardy, zcela anulován. Matka žila
s dětmi v domě svých rodičů, její stav byl stále horší a brzy zemřela. Otec upadl
do depresivních nálad, dům tchána a tchýně pouze občas navštěvoval; většinu času
trávil v Brazílii. Zajímal se však stále více o umění a literaturu než o obchodní záležitosti a brzy se ho citelně dotkl krach jeho obchodních partnerů. Dva blízcí příbuzní
si kvůli podobným špatným obchodním transakcím vzali dokonce život. Ricardin
oblíbený strýc byl rodinou kvůli podvodně inscenovanému bankrotu donucen k sebevraždě, aby se ostudná skutečnost nějak zamaskovala. Marně. Úpadek brzy dolehl
na celou rodinu v plné tíži.
Rodinné vztahy ovšem nezatěžovaly pouze problémy finanční. Ricarda měla značně
problematický milostný vztah ke svému bratranci Richardovi, který se oženil s její
starší sestrou Lilly, když bylo Ricardě patnáct let. V následujících letech pak stál tento
muž rozpolcen mezi oběma sestrami a zbylá rodina udělala vše pro to, aby poměru
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zabránila. Když se tato snaha nezdařila, pokusila se jej alespoň utajit. Nadarmo.
K společenskému pádu a dalesu se tak přidal rozkol vnitřní, rozkol v samotném
nejužším rodinném kruhu. A tak se rozpadla i vize „růžové“ buržoazní budoucnosti,
pro kterou se zdála být Ricarda jako umělecky činná manželka movitého a uznávaného
muže, nanejvýš vhodná.
Dům, ve kterém strávila dětství, byl prodán cizím lidem, matka zemřela, otec byl
celkově ve velmi špatném stavu; další kontakt s Richardem nemožný. V této situaci
se Ricarda rozhodla studovat. Toto ovšem ve „Vzpomínkách na mládí“, které píše
ve třicátých letech, nenalezneme. Spisovatelka zde vykresluje jen obraz šťastného
bezstarostného dětství a mládí bez jakýchkoli stínů.
Jak silně byla vtažena do vnitřního i vnějšího pádu rodiny, dokreslují ovšem rané
romány „Vzpomínky Ludolfa Ursleu mladšího“ (1893) a „Michael Unger“ (1903),
v nichž Ricarda Huchová, podobně jako Thomas Mann v „Budenbrookových“,
popisuje pád jedné velkoburžoasní rodiny. Především první jmenovaná kniha je snadno
rozluštitelným uměleckým zpracováním skandálního milostného trojúhelníku mezi
ní, Richardem a Lilly. Hrdinka Lucile je sestra Lilly, Ezard švagr Richard, vypravěč
Ludolf bratr Rudolf, Galajda připomíná pak samotnou Ricardu. I ostatní postavy
románu mají protějšky v rodině Huchových. Láska mezi Ezardem a Galajdou, která
je zasáhne jako „blesk“, je zničující. Přináší rodině morální, hmotnou i fyzickou zkázu.
Matka, otec, strýc, neteř a švagrová umírají jako oběti této lásky, která stojí mimo
společenské normy a ospravedlnění čerpá pouze ze síly citu. V románu Ricarda touží
nejen po lásce bez zábran, ale i po pomstě a zničení, které musela v realitě potlačit.
Ne neprávem se domnívala, že by ji případní kritici mohli považovat za „nedostatečně
morální dámu“. Realistických prvků románu i jeho fikcí si je autorka samozřejmě plně
vědoma. V jednom dopisu z té doby píše: „Pravdou je, že onen Ezard žije, fikce je,
že jeho manželka zemřela; žije také a je to má sestra.“
Ricarda potají udržuje se švagrem i během studií zakázaný a bezvýchodný vztah,
ačkoliv jsou navenek všechny kontakty mezi oběma přerušeny. Ve své fantasii ho
stylizuje pak v cosi mimořádného, kde svou nezastupitelnou roli hraje čas, prostředí,
představivost i běžné normy překračující láska; spolu s pocity odloučenosti a osamělosti, ale i pocity viny vůči sestře a celé rodině. Richard později oprávněně vytušil,
že byl pro Ricardu pouhým „výplodem fantasie“. Zveličený obraz Richarda a skutečný
člověk se od sebe stále více vzdalují. Pohledný, poněkud bojácný muž, který, dle
vlastní výpovědi, na obě „problematické“ ženy nestačil. Pokus dát tomuto vztahu
konečně jasnou reálnou podobu skončil tragicky. Poté, co Ricarda dokončila studium,
se oba milenci setkali v Kolíně nad Rýnem, s úmyslem odjet do Paříže a začít zde
nový život. Richarda se však náhle zmocnil panický strach – zalekl se nejen přehnaných
nároků partnerky, ale uvědomil si i nedostatek vlastní odvahy: s melodramatickým
gestem se vrátil zpět do Brunšviku, do náruče své manželky.
Zdrcená Ricarda bezprostředně poté, z trucu, a aby zahojila poraněnou pýchu, navázala
vztah s Ermannem Ceconim7). Takovýto vývoj událostí prorokovala ostatně již několik
let předtím ve „Vzpomínkách Ludolfa Ursleue mladšího“, kde Galajdina vášeň
pro Ezarda, která stála tolik obětí, stejně tak náhle vyprchá, jako přišla a hrdinka
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propadá smyslnému Gaspardovi. Ceconi Ricardu fascinoval především svou erotickou
náruživostí a ona si ho stylizovala do „anděla a ďábla v jedné osobě“. V románech
„O králích a koruně“ (1904) a „Případ Deruga“ (1917) zkusila zachytit Ceconiho
proměnlivou a rozporuplnou osobnost. Ačkoli nemají po duchovní stránce mnoho
společného a v počátcích je mezi nimi i jazyková bariéra, neuposlechla Ricarda rady
mnoha přátel a za tohoto o sedm let mladšího muže se provdala. Narodila se milovaná
dcera, manželství samotné ale šťastné nebylo, jak ostatně bylo možné předpokládat.
Manžel ji brzy podváděl – ironií osudu – mimo jiné i s dcerou její nenáviděné sestry.
Po rozvodu s Ceconim v roce 1906 došlo k opětovnému sblížení mezi Richardem
a Ricardou a později také ke sňatku; poté, co sestra nečekaně souhlasila s rozvodem,
dodělala maturitu a po vzoru Ricardy začala i ona dále studovat. Toto krátké manželství bylo nešťastné od samého počátku, mimo jiné i proto, že Richard nebyl schopen
smířit se s existencí dcery své nové manželky; možná v podvědomé pomstě za to, že
ho odloučila od jeho vlastních dětí. I toto druhé manželství Ricardy čekal rozvod. 19.
února 1911 shrnuje Ricarda v dopisu přítelkyni: „Oddaná láska žen k mužům je zjevně
zločinem, který se jim vymstí. Měly by se naučit být nezávislé. Člověk muže být jen
vítězem nebo poraženým, a zaslouží si koneckonců opovržení, není-li se svou prohrou
spokojen. Sám si může za svou porážku, když nemá tak tvrdé srdce, aby byl vítězem.“
S dramatickými důsledky obou vztahů se Ricarda Huchová nikdy zcela nevyrovnala,
ačkoli se všemožně pokoušela tyto neblahé zkušenosti zcela vytěsnit. K Ceconimu,
jako otci své dcery, si později přece jen vytvořila jakýsi přátelský vztah, což oba ovšem
stálo nemalé úsilí. Bývalého rozporuplného chotě přetvořila v mírného „Mannocha“
a propůjčila mu „domácký“ statut. S Richardem už žádné další styky neudržovala.
V době velké psychické zátěže přestala psát díla s autobiografickými rysy a obrátila
se k oblíbeným historickým námětům. Ty jí nabízí možnost nahlížet v „historizujícím
odstupu“ vlastní osobu a vlastní osud, hledat obecné pohnutky lidského jednání.
Jsou pro ni únikem i polem nových objevů. Zároveň lze nahlížet tyto romány, vzniklé
v době velkého osobního zmatku a útrap, jako pokus vymanit se z postavení submisivní
ženy; identifikovat se s velkými mužskými hrdiny, nebýt už poraženým, ale vítězem.
Vytvořit si romantické objekty, na které by mohla směřovat svou zklamanou potřebu
uznání, touhu po něze i vášnivém objetí. Romány z raného období, v nichž jsou zásadním způsobem vyjádřeny někdy až do extrému vyhrocené životní problémy autorky,
reflexe jejích traumatických zážitků, musely nutně vyvolat potřebu zásadní změny
– radikální odklon od autobiografického způsobu psaní. Historické romány a biografie
jí naopak pomohly transcendovat osobní mizérii. Literární tvorba se jí stala účinnou
strategií pro přežití, pro překonání záchvatů vyvolaných „bestií smutku“. „Kdybych
seděla nečinně na zápraží, propadla bych melancholii“, svěřila se opět kterési přítelkyni.
Psaním byla posedlá: popsala tisíce stránek a vytvořila monumentální dílo, které stále
ještě čeká na představení širší veřejnosti. Ricarda přežije, ale cena je vysoká.
Navenek vedla život emancipované ženy. Byla veřejně uznávanou a ctěnou osobností,
dokonce navrženou na Nobelu cenu; žila nezávisle a psaním se jí podařilo materiálně
zajistit nejen sebe, ale i svou dceru, kterou sama vychovávala. Nové vztahy již nenavázala a vzdala se aktivního veřejného života. Vážená spisovatelka byla matkou, později
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babičkou a vedla klidný život v rodině své dcery, obklopena teplem a bezpečím
rodinného krbu, které v mládí sama nedokázala vytvořit. Po celý život ovšem držela
dceru Mariettu8) jen v pozici „milovaného nesamostatného děcka“ a zabraňovala jí
ve vlastním samostatném rozvoji. V této souvislosti je možná vhodné připomenout
spisovatelčinu stať z roku 1931, kde definuje svou představu o „poslání žen“ následovně: „naleznou buď hrdinu, nebo se stanou matkami budoucího hrdiny, anebo se
na základě stále těžších břemen k hrdinství dopracují sami.“ Přehlédneme-li poněkud
kostrbatou formulaci a přemrštěnou glorifikaci hrdinství, je i tak tato jeho definice jen
těžko přijatelná. Stačí, že její vlastní dceři z ní byly dovoleny pouze první dvě varianty,
aby tu třetí mohla vyhradit pro sebe samotnou.
Také jiná, nepříliš pozitivní stránka spisovatelčiny osobnosti by neměla zůstat beze
zmínky. Zaobírání se historií zesílilo mystické a spekulativní struktury v myšlení
Huchové a vedlo k rozporuplnému konservatismu, který našel svůj (problematický)
výraz v konceptu jakéhosi „romantického socialismu“. Světoobčanský humanismus,
anarchistické ideje svobody, představy alternativního, neodcizeného života se nakonec
sloučily s měšťanským smýšlením a národním patosem v politickou filosofii, nejednou
blízkou až programu totalitního nacionálního socialismu. Jemu sice nikdy nepodlehla,
ale na druhou stranu ani nikterak významně nepřispěla k řešení politických problémů
své doby. Její cesta vedla nakonec jen k „bezzubému antifašismu“, jak správně postřehl
W. F. Haug9). Patrné je toto především ve vzpomínkově pojaté knize „Pro mučedníky
svobody“, jimiž jsou myšleny oběti fašismu. Veřejnou výzvu, s níž žádala o podkladové
materiály a podporu, uvedla slovy: „Z našeho středu vzešli zlí, brutální lidé postrádající svědomí, kteří vzali Německu čest a přivedli jej ke zkáze“. Fašismus a odboj
představoval pro ni v nadčasové rovině chápaný dualistický střet dobra a zla, boj mezi
silami nebe a pekla. Na druhé straně vyslovila již v roce 1923 „jasnozřivou“ domněnku,
že sám „Hitler by mohl být uplácen velkoprůmyslníky, aby se od nich, s poukazem
na židy, odvrátila nežádoucí pozornost“.
Při hledání základních sil lidského konání, zákonitostí společenského soužití a politického vývoje, to jest „pra-fenoménů“ (Ricarda užívá tento termín v sebevědomém
odkazu na Goetheho), se zákonitě rozmělňovala plnost i mnohotvárnost jejího vlastního
života. Vytrácela se z něj pestrost a ona sama dospívá k celkové strnulosti, která až
zamrazí, pohlédneme-li třeba jen na její pozdní fotografie. To, co začalo jako vášnivé
hledání vlastního já a rozšířilo se v hledání tvořivých sil života, vyústilo posléze jen
v obecně pojatou humanitu; ve stav, ve kterém se autorka, jako svébytné individuum,
nakonec sama rozplynula.
Jakýkoliv zmatek byl zakázán, a to způsobem, který dobře známe i od jiných autorů.
Döblinův10) výrok o „velkolepé ženě“ zde získal bezděky doslovný význam.
Ale i jiní přátelé a kritici na Ricardě Huchové stále obdivovali „mužskou sílu“. Ona
sama se nepříliš skromně chápala jako ztělesnění ideálního umělce, v němž mužské a
ženské splývá. V jedné emotivní stati o Annette von Drosteové-Hülshoffové11), se kterou
se cítila být spřízněna, je tento její ideál androgynního umělce vyjádřen zvláště zřetelně:
„O Annette von Drosteové se říká, že je největší německou spisovatelkou, a tou také je
a jí zůstane. Proti falešným opěvovatelům, kteří ji ovšem s tímto titulem chtějí zahnat
do škatulky domnělé ženské literatury, jej odmítám. Múzy patří k nebeským postavám,
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které neznají muže a ženu; jediným měřítkem pro umělce je umění, nikoli národnost
nebo pohlaví, náboženské vyznání nebo společenská třída. Pohlaví to nemůže být už
proto, že každý básník je oboupohlavní a není žádného, který by v sobě nespojoval
mužské a ženské...; drží-li se člověk všeobecného chápání, lze možná říci, že u Annette
převážila mužskost. Nazývá-li se mužským fenoménem to, že se člověk věnuje celý
svůj život práci na svém dílu, pak byla mužská“.
Již v roce 1899 rozvinula Huchová, ve stati o „Ženské literatuře“ (termín, který
vehementně odmítá), svůj koncept androgynního umění a tento pohled na podstatu
génia popsala právě jako kombinaci sil a předností obou pohlaví. Mužské – a zde
navazuje na známý úsudek – je pro ni tvůrčí síla, stavění a formování, síla architektonická a plastická; ženské je naopak vyplňování a oduševňování obrazu, malířská,
muzikální a dekorativní stránka. Ricarda se kousavě ptala, proč by ženy neměly rozvíjet
určující a konstruktivní síly muže, když to dovedou, avšak zároveň tvrdila, že „básník,
postrádaje v sobě cokoli ženského, nemůže dosáhnout na nejvyšší mety.“ Goethe je pro
ni osobností, v níž se mužské s ženským harmonicky a příkladně snoubí, Schiller
je příkladem jednostranně mužského jedince“. Ricardin současník Peter Altenberg12)
jí připadá jako odstrašující příklad muže s přehnaně ženskými elementy, muže, který
se více podobá hysterické ženě než muži. Jeho umění odmítá jako vulgární. Jakkoli
revolučně působí její požadavek, aby „muž byl do jisté míry ženou a žena do určité
míry mužem“, potvrzuje nakonec přece jen tradiční přirozené a základní role obou
pohlaví; jejich absence je možná a žádoucí pouze v oblasti umění, a i tam pouze
u několika málo výjimek. Ricarda Huchová samozřejmě sebe sama chápala jako
takovouto výjimku a byla za ni považována i svými přáteli, především vzhledem k její
umělecké práci.
Život i dílo této spisovatelky prozrazují jen máloco o štěstí a harmonii; ukazují daleko
více svízele a mimořádné úsilí ženy, která, postavena před rozhodnutí zda být raději
vítěz nebo poražený, se rozhodla pro možnost první. Byla ženou, která podle vlastní
výpovědi považovala za své hlavní neštěstí, že se nenarodila jako muž; ženou, která
při hledání optimální polarity mezi oběma pohlavími obětovala mnoho ze své ženské
identity a přitom vytvořila dílo, které ji ve stáří stále více tížilo a vyvolávalo možná
i stavy na pokraji vlastního sebezničení.
Esej z německého originálu prof. dr. Inge Stephanové (*1944), otištěné v knize
„FRAUEN, Porträts aus zwei Jahrhunderten“( Kreuz Verlag Stuttgart, 1981,
s. 198 – 211) přeložila a poznámkami opatřila Terezie A. Erhartová
Poznámky:
Paul Möbius (1853 – 1907), německý neurolog a publicista; jako první navrhl diferenční
klasifikaci endogenních a exogenních chorobných stavů. Uveřejnil studie o patologických projevech některých básníků a filosofů, byl autorem kontroversního spisu Über den physiologischen
Schwachsinn des Weibes (1900).
1)

Otto Weininger (1880 – 1903), rakouský filosof a spisovatel židovského původu, autor svého
času proslulého díla Geschlecht und Charakter (1903), které po jeho sebevraždě vyvolalo obdiv
a mimořádný zájem, a to i takových osobností jako byli např. A. Strindberg nebo L. Wittgenstein.
2)
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Gertrude Bäumerová (1873 – 1954), německý feministka, politička a jedna z nejvýznamnějších
představitelek teoretické sociální pedagogiky.
3)

Günter Weissenborn (1902 – 1962), německý prozaik, dramatik a germanista, autor mnoha
povídek, románů a divadelních her; zmíněnou knihu Der lautlose Aufstand vydal roku 1953.
4)

Friedrich Wilhelm Gerstäcker (1816 – 1872), německý spisovatel – autor dobrodružných knih
a cestopisů, pro které čerpal tematiku z mnoha svých výprav, které podnikl zejména na americkém
kontinentě, ale i v Tichomoří, Austrálii, Egyptě a Etiopii. Některá jeho díla vyšla i česky (Piráti
na řece Mississippi, 1910 aj.). Zemřel v rodišti R. Huchové v Brunšviku, raněn mrtvicí po hádce
s tamním policistou.
5)

Rudolf Huch (1862 – 1943), právník a esejista; Friedrich Huch (1873 – 1913), prozaik, dramatik
a překladatel, z matčiny strany vnuk F.W. Gerstäckera; Felix Huch (1880 – 1952), lékař a autor
románových monografií zejména s hudební tématikou Beethoven (1927), Mozart (1941); Roderich
Huch (1880 – 1944), člen proslulé společnosti přátel z okruhu básníka S. George, autor memoárů.
6)

7)

Ermanno Ceconi (1870 – 1932), italský zubní lékař.

Marie Antonia (Marietta) Ceconiová (1899 – 1978).

8)

Wolfgang Fritz Haug (1936), současný německý marxistický filosof a publicista ovlivněný učením
S. Freuda; teoretik reklamy a s ní spojených principů zbožního fetišismu.
9)

Alfred Döblin (1878 – 1957), jeden z nejvýznamnějších německých spisovatelů, v rané fázi tvorby
silně ovlivněný expresionismem; za hlavní jeho dílo je považován román Berlín – Alexandrovo
náměstí (česky 1968), srovnávaný někdy s Odysseem J. Joyceho.
10)

Annette von Drosteová-Hülshoffová (1797 – 1848), německá spisovatelka a básnířka, orientovaná zejména na přírodní lyriku; v českém překladu vyšla roku 1938 její povídka Židův buk.
11)

Peter Altenberg (1859 – 1919), rakouský básník a autor drobných prozaických forem; legendární
postava tamní literární bohémy, hojně překládaný i do češtiny (Jak já to vidím, 1910 aj.).
12)

FILIP HYNEK: FILOSOFICKÁ ROZPRAVA NAD OSUDEM NÁRODA / F. X.
ŠALDA POHLEDEM R. I. MALÉHO V LETECH PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Datum tzv. Národní přísahy českých spisovatelů ze dne 13. dubna 1918 znamenalo
především pro tehdejší intelektuály a umělce politický mezník v čase již téměř čtyři
roky probíhající první světové války. Mezi hlavní zastánce této proklamace tehdy
patřil rovněž mladý filosof a literární publicista Rudolf Ina Malý (1889 – 1965)1),
který na něj obratem zareagoval svým článkem Přísaha, jenž otisknul na své titulní
stránce 25. dubna 1918 týdeník Kmen2). Hodnotí v něm tento společný kulturní projev
jako vitální výraz české národní vůle, rovnající se novému státnímu vzkříšení v náboženském smyslu, na nějž přitom klade nejvyšší důraz: „Národní vůle, má-li být dobrá a
pravá, musí mít cílem a obsahem myšlenky boží, musí se ztotožňovat se spravedlivým
zákonem vesmírným – sice se zvrhne jen v společné sobectví, závistné, ukrutné,
nesnášenlivé‚ vlastenectví‘, měníc si svobodu v násilí; zvrhne se v zlovůli, porobující
si národy a vnucující jim sebe – živel Antikristův, ďábla, jenž nasát jest pýchou,
lakomstvím, závistí, hněvem a nestřídmostí... Leč vůli právě proto jest potřebná
vnitřní i vnější svoboda, aby se mohla svobodně přihlásit – dílem svým, myšlenkou,
cíli, obsahem, ovocem – k Bohu neb Antikristu“. R. I. Malý se touto myšlenkou, kterou
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postupně rozvíjel, zabýval celý svůj tvůrčí život. Vzápětí po
vzniku Československé republiky se zapojil do veřejné debaty
o její filosofické podstatě a ve svých knihách, které od roku
1920 vydával3), se otázkám národní vůle, kultury, socialismu
a křesťanství dále věnoval. Předcházela jim ale jejich prehistorie z tématického pole umělecké beletrie.
Krátce před začátkem první světové války a následně během
ní se ve svých publikovaných studiích snažil o co možná nejjasnější vyjádření vztahu náboženství a společnosti (včetně
spisovatelů jako L. N. Tolstoj, R. Rolland a H. G. Schauer);
kritériem, které později vešlo ve známost jako křesťanský
realismus a jež kategoricky odmítlo neživotnost starého světa,
jenž v Čechách existoval před rokem 1918. R. I. Malý současně v tehdejší české literatuře
hledal takového autora, jenž by tyto myšlenky vyjadřoval. Našel jej v F. X. Šaldovi, konkrétně v jeho povídce Život ironický z knihy Život ironický a jiné prózy (1912), v níž
je vylíčena subjektivní tragika básníka Varjana jako typ pozitivisty-ateisty. Umělecké
teze této povídky podle R. I. Malého pak v podstatě Šalda převedl do své přednášky a
brožury Umění a náboženství (1914), ve které nastiňuje příští cestu ke svobodnějšímu
pojímání jak snah uměleckých, tak náboženských, respektive římsko-katolických,
konvergujících do voluntarismu – ve vytrvalé úsilí o duchovně dokonalejší společnost
a o humánní lidskou tvořivost, jimiž R. I. Malý argumentuje závěrem svého výkladu.
V tomto pojetí jsou naše filosofie, umění a náboženství tatáž česká kultura, která si
ovšem žádá své tvůrce, a nikoli mechanickou rutinu4).
Jako celonárodně důležitou knihu potom R. I. Malý představil nový román F. X. Šaldy
Loutky i dělníci boží (1917), a to nejprve ve svém eseji Osobnost v Bohu v týdeníku Kmen5) a poté v jeho rozšířené verzi K sobě i k nám, kterou napsal pro sborník
F. X. Šaldovi k padesátinám6). Analyzuje v něm jeho filosofický obsah jako syntézu
Šaldovy umělecké tvorby, k níž mohl dospět zároveň až s prožitkem válečné doby,
poznáním národní vůle a vlivu náboženství. Román Loutky i dělníci boží není proto
podle R. I. Malého dobově romantizující prózou, ale literárním tvarem nového českého
realismu a novoklasicismu, který vidí jako nutný protipól společenskému pozitivismu
a kvietismu, jež ovládly národní život.
R. I. Malý se naposledy vrátil k F. X. Šaldovi ve své knize S F. X. Šaldou tehdy
i nyní7), která měla vyjít v roce 1948, avšak byla zakázána tehdejší cenzurou. V ní
definitivně zrekapituloval všechny své šaldovské stati a takto definoval Šaldovu křesťanskou víru: „Šalda se obrací k náboženství – nikoliv proto, že by z poesie a umění
chtěl snad učinit jen jakousi řeholní přípřež a služebnu určité církevní organisace,
nýbrž, že právě v křesťanství vidí nejživotnější a nejlidštější příklad a posilu té slavné
a radostné, ale i nejvýš dramatické a nebezpečné záležitosti, kterou je život lidí všech.
Křesťanství je F. X. Šaldovi nade vše drahé a blízké nejenom proto, že toto náboženství
více než kterékoliv jiné dává člověku pocit vítězné životní radosti nad říší smrti, ale
zejména také proto, že právě křesťanství nejvíce v každém člověku sílí a povzbuzuje
jistotu vnitřní svobody uprostřed sociální a přírodní mechaniky a nutnosti: křesťanství
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sice nejdokonaleji probudilo a zvroucňuje všelidské sympatie, altruismus, ale zároveň
při tom živí a posiluje především vlastní kořeny každé jednotlivé lidské osobnosti,
varujíc ji před nivelací a ochraňujíc její jedinečnost‚ i v hromadách největších“8).
Poznámky:
Vlastním jménem Rudolf Malý. Vývoj literárního pseudonymu Rudolfa Malého se od roku 1917
přes první verzi „Rud. I. Malý“ později ustálil do tvaru „R. I. Malý“, který je usjednocen pro celý
úvodní text této stati.
1)

Malý, Rud. I.: Přísaha. Kmen 2, 1918, č. 9, s. 69-70. In: Malý, Rud. I.: Jasnýma očima. Praha 1920,
s. 141-147.
2)

Malý, Rud. I.: Jasnýma očima. Studie o různých věrách filosofických podle zásad rozumu a zbožnosti. Praha 1920, Malý, Rud. I.: Akord motivů náboženských a sociálních. Praha 1921, Malý, Rud. I.:
Svět v Bohu. Praha 1922, Malý, Rud. I.: Posvěcení života. Myšlenková revise i perspektiva. Praha
1924, Malý, Rud. I.: Sláva dne. Glosy o novém realismu a demokracii. Moravský Krumlov 1925.
3)

4)

Malý, Rudolf: Umění a náboženství. Květy 37, 1915, č. 3, s. 389-395.

5)

Malý, Rudolf: Osobnost v Bohu. Kmen 1, 1917, č. 4, s. 1-2, č. 5, s. 5-7.

Malý, Rud. I.: K sobě i k nám. In: F. X. Šaldovi k padesátinám. Eds. Rud. I. Malý, Ferdinand
Pujman. Praha 1918, s. 11-29.
6)

7)

Malý, R. I.: S F. X. Šaldou tehdy i nyní. Dopisy, Dílo, Evokace. Praha 1948.

8)

Tamtéž, s. 123-134.

JOSEF ŠUCHMAN: SLEZSKÉ PÍSNĚ PETRA BEZRUČE
Připomínka Bezručova jubilea
U vydání SP není možno spoléhat na údaje o kolikáté vydání se jedná, protože různá
nakladatelství počítala svoje vydání /Nový lid, SČB/ a další je někdy započítávala, ale
stejně nepřesně.
V Bibliografii PB I/1953 a II/1958 je vedeno celkem 37 samostatných vydání včetně
Slezského čísla a vydání s upraveným titulem /např. jen Petr Bezruč nebo Písně apod./.
Také bibliofilská vydání jsou někdy značena jako taková, jindy ne i když v podstatě
bibliofilská jsou. Mimo to zejména na Moravě vyšly tisky – výbory, jednotliviny – často
bibliofilsky, to se velmi těžko eviduje, pouze ve shora uvedené Bibliografii je asi
všechno do r. 1958. Problém je s dalšími léty. V následujícím soupisu jsou vydání
na Moravě uvedena.
01. Slezské číslo – Praha 1903 – Jan Herben, Knihovnička Času
02. Slezské písně – Praha SČB , 1.vyd., 1909 (V. Preissig) a
Slezské písně Dodatky (V. Preissig)- 1909
03. Písně Petra Bezruče – Chicago – 1. vyd., 1910 (V. Preissig)
04. Slezské písně – Praha SČB, 2. vyd., 1911 (A. Kašpar)
05. Písně Petra Bezruče – Chicago – 2. vyd., 1911 (V. Preissig)
06. Slezské písně – Praha SČB – 3.vyd., 1911
07. Petr Bezruč: Slezské písně – Jekatěrinburg, 1918 (P. Pištělka)
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08. Slezské písně – Nový lid 1. vyd., Brno 1919
09. Slezské písně – Nový lid 2. vyd., Brno 1920 (větší formát)
10. Slezské písně – Nový lid 3. vyd., Brno 1920 (menší formát)
11. (Petr Bezruč) Slezské písně – Zodiak Kladno /Klír/ 1927 (F. Duša)
12. Slezské písně (Petra Bezruče) Nový lid 4. vyd., Brno VII/1928
a též bibl. úprava (O. Petr )
13. Slezské písně (Petra Bezruče) Nový lid 5. vyd., Brno XII/1928
a též bibl. úprava (O. Petr)
14. Slezské písně (Petra Bezruče) Nový lid 6. vyd., Brno 1930 (O. Petr)
15. Slezské číslo – 24. 5. 1931 – moravští bibliofilové v pěti sešitech
I. – Kroměříž, II. – Uh. Hradiště, III. – Hranice, IV. – Mor. Ostrava,
V. – Přerov (Karel Minář, Ruda Kubíček, Karel Svolinský, Vlad. Kristin,
M. Mrkvičková-Hlobilová)
16. Slezské písně (Petra Bezruče) Nový lid 7. vyd., Brno 1937
a též bibl. úprava (O. Petr)
17. Petr Bezruč: Slezské písně – Val. Meziříčí – skupina mor. bibliofilů, 1937,
(M. Kaláb, K. Svolinský)
18. Petr Bezruč: Slezské písně – KZLF Praha 1937 (K. Svolinský, O. Menhart)
19. Petr Bezruč 1937 – Břeclav Alois Kučík 1937 (J. Dobrovolský)
20. Slezské písně (Petra Bezruče) – Nový lid 8. vyd., Brno 1938 (O. Petr)
00. Petr Bezruč: Slezské písně – K. Zink Praha UNIKÁT 1938 (J. Konůpek)
21. Slezské písně – Londýn Kroužek Slezanů 1944 (V. Fanderlík)
22. Petr Bezruč: Slezské písně – Nový lid 9. vyd., Brno III/1946 (F. Duša)
23. Petr Bezruč: Slezské písně – Nový lid 10. vyd., Brno VII/1946 (F. Duša)
24. Petr Bezruč: Slezské písně – Družstevní práce České Budějovice 1947 (K. Štěch)
25. Petr Bezruč: Slezské písně – Pokorný Brno 11.vyd., VIII/1947 (F. Duša)
26. Petr Bezruč: Slezské písně – Pokorný Brno 12.vyd., XII/1947 (F. Duša)
27. Petr Bezruč: Slezské písně – Pokorný Brno 13.vyd., 1949 (F. Duša)
28. Rukopisy P. B. z let 1899 – 1900 – Olomouc Palackého universita 1950 (A. Beran
event. M. Šajtarová – Perutková)
29. Petr Bezruč: Slezské písně – Čsl. spisovatel Praha (14. vyd.) 1951 (O. Menhart)
+dotisk
30. Petr Bezruč: Slezské písně – Čsl. spisovatel Praha pro SČB /2. sv. ed. Díla/
1951 (B. Lacina) /14. vyd. – 3. bibliofilské/
31. Petr Bezruč: Slezské písně – Čsl. spisovatel Praha /15. vyd./, 1952 (O. Menhart)
32. Petr Bezruč – Písně 1899 – 1900 – Čsl. spisovatel pro SČB /6. sv. ed. Díla/ 1953
(F. Muzika)
33. Petr Bezruč: Slezské písně – Čsl. spisovatel Praha /16. vyd./ 1953 (O. Menhart)
34. Petr Bezruč: Slezské písně – SNKLHU Praha 1954 – Skvosty sv. 4 (B. Lacina)
35. Petr Bezruč: Slezské písně – Čsl. spisovatel Praha 1956 /18. vyd./ (O. Menhart)
36. Petr Bezruč: Slezské písně – SNKLHU Praha 1957 – Skvosty sv. 6. 2. vyd.
(B. Lacina)
37. Petr Bezruč: Slezské písně – SPN Praha 1958 (M. Švabinský, J. Valoušek)
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Tolik Bibliografie – v ní jsou tučně označena bibliofilská vydání – něco jen kvůli
grafikám.
Následné zjištěné edice Slezských písní /nejde o bibliofilie/:
• Odeon Praha, 1967 ilustrace B. Kopecký
• Čsl. spisovatel Praha, 1974
• Čsl. spisovatel Praha, 1977 ilustrace R. Klimovič
• Čsl. spisovatel Praha, 1985
• Čsl. spisovatel Praha, 1989
• Doplněk Brno, 2003 ilustrace I. Štrouf
• Akropolis Praha – Ústav pro českou literaturu, 2014 + e-kniha
Slezské číslo ilustrované Jaroslavem Klápštěm, s vloženou grafikou, vydané Zdenkou
Pfefferovou /naší členkou/ v r. 2003 ke 100. výročí vydání Slezského čísla r. 1903
(bibliofilie)
Petr Bezruč: Slezské písně /81 básní ilustrovaných 81 výtvarníky/ ke 150. výročí
narození vydal r. 2017 Památník P. Bezruče v Opavě
SČB z Bezruče vydal ještě mimo vlastních SP uvedených v soupise:
Stužkonosku modrou s kresbami a obálkou M. Švabinského r. 1952 s podpisy PB
a MŠ k 85. narozeninám PB
a Je nás šest se sign. lepty P. Šimona a podpisem PB r. 1950 (oboje vyšlo v Čsl.
spisovateli )
Ivan Herben: Zrození básníkovo (k 70. narozeninám), s litografií V. Maška, 1937
Zajímavá je literatura o prvním vydání Slezských písní nebo o jejich textech a pravosti:
Josef Nováček: Petr Bezruč a čeští bibliofilové – Praha, 1937
Karel Dyrynk: K prvnímu bibliofilskému vydání Slezských písní – vlast. nákl. Praha,
1938
Ivan Herben: Zrození básníka –PB a jeho vstup do literatury, ELK Praha, 1939 /po SČB/
Petr Bezruč píše nakladatelství – SNKLHU Praha, 1959
Rudolf Fuks: Petr Bezruč – básník proti své vůli – DP Praha, 1937
Oldřich Králík: Text Slezských písní – KN Ostrava, 1963
Jiří Urbanec: Mladá léta Petra Bezruče život a dílo 1967 – 1903 – Profil Ostrava, 1969
Jiří Urbanec: Petr Bezruč – Vladimír Vašek – zákl. životopis. data 1904 – 1928 Profil,
1989
(O. Králík, V. Ficek ed.) Petr Bezruč – Slezské písně podle rukopisů – PPB Opava, 1963
O. Králík, V. Ficek: Kapitoly o Petru Betručovi – Profil Ostrava, 1978
Pavel Hrzánský: Básně opus V. – PPB Opava – Profil Ostrava, 1984
Jan Drozd: Autoři Slezských písní – Tilia Šenov u Ostravy, 2003
Jan Drozd: Otevřený dopis vědeckým literárním institucím aneb Autoři Slezských
písní – Tilia Šenov, 2005
Vzpomínkové knihy:
Vít Šedivec: Z kroniky rodu Bezručova I. – III. – 1937, 38, 48
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Josef Koudelák: Petr Bezruč na Hané – Stejskal Brno, 1947
Joža Vochala: Místecký pobyt Vladimíra Vaška 1891 – 1893 a jeho přerod v Petra
Bezruče – Památník Petra Bezruče Opava, 1963
Jaroslav Slavický: Petr Bezruč a ženy – Adamov, 1969
Artur Závodský: Bezručovy pozdní múzy – Melantrich Praha, 1987
Zdenka Tomášková: Ortel samoty /vzpomínky sekretářky PB/ – Doplněk Brno, 2003
PETR LADMAN: MALÁ VZPOMÍNKA KE STÉMU VÝROČÍ ÚMRTÍ LÉONA
BLOYE
Události mají to společné s husami, že přicházejí v hejně. /Zoufalec, str. 185/;
De Gourmont očmuchává rád Huysmansa, jako španělská moucha očmuchává lejno.
/Žebrák nevděčník, str. 82/;
„Posílání peněz Bloyovi, toť základ naší naděje.“ První věta listu Josefa Floriana.
/Neprodajný, str.123/;
Ano, obviňuji se, že jsem byl ještě příliš něžný na tu hnusnou slotu. /Stařec s hory,
str. 223/;
Příliš prasákův a nedosti krotitelův. Závada povážlivá. Toť jako by utopil kapku čistého
vína ve spoustě špinavé vody. /Stařec s hory, str. 223/;
Zoufalství tohoto mrzkého národa jest mou jedinou pozemskou nadějí. Toť úžasná
potřeba mé duše, jediný můj sen ve dne i v noci, toť doutnák mé modlitby. /Brána
pokorných, str. 144/;
Saint-Quentinská katedrála je Němci vypálena. Toť jejich způsob slaviti Nanebevzetí
Panny Marie. /Brána pokorných, str. 222/;
Důvodů, proč si připomínáme autora otištěných citátů (a je to opravdu jen namátkový
a malý soubor citací z jeho deníkových knih), francouzského spisovatele Léona
Bloye (narozen 11. 7. 1846, Périgueux, zemřel 3. 11. 1917, Boug-la-Reine) a proč
má být připomenut na stránkách bibliofilského občasníku, se najde hned několik.
Svým dílem ovlivnil u nás spisovatele Katolické moderny, svými deníky, svými
dedikacemi do knih a životními postoji měl velký vliv na dílo a životní postoje Jakuba
Demla, v jeho rodině najdeme i stopu francouzsko-českou: jeho dcera se provdala
za Otto Alberta Tichého (z manželství se narodily dcery Tereza a Marie) a konečně
stal se jakýmsi guru staroříšského nakladatele Dobrého díla Josefa Floriana. Ten jeho
texty překládal do češtiny a publikoval vlastním nákladem. Ale nechme promluvit
povolanějšího, Florianův syn Gabriel napsal krásné věty o vztahu Bloy – Florian
ve vzpomínkovém textu otištěném v katalogu výstavy „Josef Florian a Francie“, kterou
v Galerii Štěpánská uspořádal v r. 1998 Francouzský institut:
...Na reálce v Náchodě se dostal otec do konfliktu s ředitelem a učitelským sborem a
tak došlo v roce 1900 k rozchodu nejen s učitelskou kariérou, ale i s celou buržoazní
společností... Krátce potom, co opustil reálku v Náchodě, si přečetl něco od Léona
Bloye a to ho tak zaujalo, že již 22. listopadu 1900 Bloye žádal, aby mu dovolil
překládat a publikovat své spisy. Tak se navázalo mezi nimi podivuhodné přátelství
a naprostá shoda v názorech. Léon Bloy totiž též zavrhuje buržoazní společnost; oba
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byli přesvědčeni o tom, že Evropa směřuje do nějaké katastrofy. V tomto přesvědčení
je utvrzovalo tzv. Zjevení lasalettské, jehož byli oba horlivými propagátory.
Léon Bloy seznámil otce s francouzskou katolickou literaturou, se spisy Ernesta Hella,
Blanc de Saint-Bonneta, Barbey d’Aurevillyho, Roselly de Lorguese, atd., které otec
překládal a publikoval. Otec byl hluboce věřící katolík a těžce nesl nízkou úroveň
katolického tisku u nás, který se omezoval na kalendářové mravokárné čtení pro širokou
veřejnost a náboženské spisy určené pro klérus. Také vnější úprava katolického tisku
byla velice ubohá a stereotypní. Otec si vzal za úkol vydávat knihy dobré po stránce
vnější i obsahové. Knihy vydané ve Staré Říši se brzo staly vyhledávanými bibliofilskými raritami. Pohnutky k vydávání knih byly u našeho otce tedy zcela jiné než
finanční zisk. V té době katolická nakladatelství u nás vydávala knihy pouze katolických spisovatelů, hlavně německého původu, kdežto otec byl univerzálnější a hledal
skutečné hodnoty i u spisovatelů nekatolických, jinověrců, jako byli například Solověv,
Rozanov, Gogol, Stevenson, nebo nábožensky indiferentních, jako byli spisovatelé
Villiers de l‘ Isle-Adam, Rachilde, Maeterlinck, Trakl, Rilke, Synge, Yeats, Kafka aj.
Mohlo by se tedy říci, že otec byl v tomto ohledu jakýmsi průkopníkem ekumenismu.
Léon Bloy seznámil otce také s některými francouzskými umělci, například s Georgesem
Rouaultem, s kterým otec navázal styky v říjnu 1913 a již v roce 1914 dal reprodukovat jeho díla. S reprodukcemi byl Georges Rouault velmi spokojen, ale první světová
válka přerušila další spolupráci. Přátelské styky byly opět navázány hned po válce,
takže v roce 1922 měl Georges Rouault pobývat o prázdninách s celou rodinou ve
Staré Říši. (Otec pozval kdysi i Léona Bloye, který tuto myšlenku naprosto zavrhl
a odmítl odejít z Paříže.)
Otec se učil francouzsky šest let na reálce v Telči, ale v dopisech se stále omlouvá za
svou ubohou francouzštinu. Zřejmě neměl nadání na cizí jazyky a francouzsky hovořil
jen obtížně, takže jeho první setkání s Francouzem – Léonem Bloyem – na La Salettě
v roce 1906 bylo trapné. Francouzsky hovořil jen s vestfálskými malíři Coesterem,
Hornem, Schamonim a Wesselem, když pobývali delší dobu ve Staré Říši v roce 1928
a pak někdy s paní Suzanne Renaud, chotí Bohuslava Reynka, když navštívil občas
Petrkov...
Z téhož katalogu závěrem ocitujme úryvek dopisu L. Bloye Jos. Florianovi, datovaného
v Paříži, 40, rue de la Barre, 9. ledna 1906:
Milý příteli
(...) Řekl jsem Vám, že jsem obdržel s velkou radostí půvabný svazek Vašeho překladu
Exegese obecných rčení? Je to malé mistrovské dílo typografie ve srovnání s nímž
vydání Mercuru vypadá velmi uboze. Nemohu pochopit, jak jste mohl přeložit tuto
knihu, kterou lze číst a pochopit jedině ve Francii a dokonce jedině v Paříži. Váš jazyk
je mi tak cizí, že si to nebudu moci nikdy ověřit, leda snad v ráji. Ale chci předpokládat, že jste geniálním překladatelem, když se jedná o převod děl Léona Bloye do
českého jazyka (...).
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LADISLAV LAMAČ: DIVADELNÍ PROGRAMY – JEJICH KRÁSA I BOLESTI
(Pohled na divadelní programy, jejich účel a stav)
Předchozí stručný text (tedy název této úvahy a řádek pod ním) má na mysli tiskovinu,
nazývanou slovy „divadelní program“, která má sloužit (v době kdy se divadelní kus
hraje i dlouho potom) návštěvníkům divadelních představení, divadelním umělcům,
pracovníkům divadla, kritikům, novinářům, historikům divadla, nedefinovanému
okruhu veřejných orgánů, sponsorům i široké skupině zájemců o kulturní oblast.
(V Moravském divadle Olomouc byla před časem malá výstavka výtvarných prací,
jež byla doplněna i ukázkami velmi starých divadelních prací tohoto divadla.) Tu dlouhou větu před závorkou nenalezneme v žádné vědecké publikaci – je to jen praktické
popsání tématu, na které by mohla tato úvaha v zájmu divadla poukázat. Je to téma
živé, obecně přezírané. Hodlám o něm po dlouhém a vážném přemýšlení sepsat tyto
své osobní náhledy (podané z celoživotních poznatků bibliofila, přítele divadelního
umění a obdivovatele umělců, kteří toto umění tvoří). Toto téma je jen neplánovaným
vedlejším výsledkem mnoha desetiletí hlubokého zájmu o divadlo a návštěv divadelních
představení v různých divadlech, často i opakovaného prožívání stejných inscenací.
Tato úvaha se věnuje jen tištěným divadelním publikacím, především divadelním
programům, přičemž nelze vyloučit také výjimečné a ojedinělé odbočky...
Nejprve bude v základní první části uveden podrobnější pohled na publikace ke konkrétním divadelním titulům, i doplňující pohled na několik málo jiných informačních
tiskovin několika významných divadel, a v menší druhé, závěrečné části bude
předložen i co možná stručný pohled na náhodně vzniklý konvolut několika desítek
dalších divadelních programů z posledních let divadla mně nejbližšího (netoliko jen
místem mého bydliště), tedy Moravského divadla v Olomouci.
PRVNÍ ČÁST
(OPERA)
La traviata. Toto zamyšlení a další úvahy budou asi poněkud subjektivně zabarveny... Dané téma vychází nepochybně i z osobních zálib a preferencí, spojených se
snahou přitom divadelnímu umění, divadlům i jejich návštěvníkům, pokud je to možné,
prospět.
V dalším textu budou na prvním místě uvedeny poznámky k náhodně vzniklému
souboru několika divadelních programů k opeře La traviata, jež patří po léta k mým
nejmilejším. V souboru bohužel chybí byť i jen jediný program z krásných a nezapomenutelných představení ve Smetanově divadle s Marií Tauberovou v roli Violetty
(i takto byla tato opera nazývána podle své hlavní postavy v době mého studentského
mládí). Věřím, že subjektivnost pohledu nebude této úvaze na škodu a že mi snad
bude prominuta.
Divadelní program Státní opery k opeře La traviata (často psáno i s velký „T“) z r. 1982
je obsažný – 80 stran, formát dnes nejběžnější (obdélníkový na výšku cca 20,5 x
11,5 cm). Otištěný překlad libreta je dílem R. Vonáska (to byl slavný zpěvák i vynikající překladatel libret, jež velmi dobře sloužila potřebám hudby a jeviště. Bohatý text
nese název Verdiho niterná balada lásky. Bílý, poněkud našedlý papír, tisk černý
na bílém, černobílá vyobrazení jsou opatřena podrobnými popisy. Dobře čitelná
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je i tiráž, přehled sponsorů i přední i zadní strana obálky. Dovolím si přepsat pro
potěšení dlouholetých návštěvníků opery alespoň některá jména významných, stále
známých tvůrců inscenace: Hein, Keprt, Štros, Nývlt, Jelínek, Pokorný. Tento sešit
potěšil nejen při návštěvě opery, ale poslouží i později.
Z r. 1988 mám pozoruhodný program Traviaty, vydaný Slezským divadlem v Opavě.
Je stejného formátu jako předchozí, ale má jen 12 stran, bílý namodralý papír, je tištěn
jednobarevně – modře, dobře čitelný, má 3 vyobrazení, přehledný soupis tvůrců
inscenace a velmi hodnotný, čtivý úvod režiséra K. Jerneka, v němž se i dobře informovaný čtenář dozví mnoho zajímavostí a nových poznatků o vzniku a osudech opery.
Vydat takový divadelní program je umění.
(OPERA A BALET)
Totéž divadlo vydalo v r. 2017 bohatě vybavený program k inscenaci dvou hudebních
kusů od Carla Orffa: opera Chytračka a kantáta-balet Carmina burana, opět obdélníkový formát s šířkou poněkud rozšířenou na cca 12 cm, 28 stran, značný počet
barevných vyobrazení, tištěno na křídovém papíru s hojným využíváním barev. Tuto
poznámku k dalšímu tisku téhož divadla (když jiný divadelní program z Opavy už
nemám) přiřazuji trochu nesystematicky za opavskou Traviatu; snad pro potvrzení
staré pravdy, že více ne vždy je totéž co lépe. Textová i obrázková část jsou sestaveny
kvalitně a jsou čtivé, poučné, budou sloužit nejen při představení, ale vážným zájemcům
i v budoucnosti. Ale: texty jsou tištěny černou a žlutou barvou, ale také bílá v žluté,
černá v žluté, bílá v černé, žlutá v černé, na str. 25 použity nevhodně 2 různé velikosti
písma, na přední a zadní straně obálky je žlutá ke škodě čitelnosti doplněna podtiskem
nějakého starého latinského textu, tiráž na poslední straně je tištěna drobným písmem
ve žluté s podtiskem – to je dostupné jen pro vytrvalé čtenáře, vybavené lupou. Takové
nadužívání barev a tiskových možností by mohlo znamenat současně zneužívání trpělivosti diváků, v důsledku až k jejich ztrátě. Netvrdím, že zmíněné defekty způsobují
nepoužitelnost tohoto divadelního programu, ale bohužel jej zbytečně kazí.
(BULLETIN)
Toto nebezpečí by měli tiskaři i úpravci divadelních programů znát a vyhýbat se mu.
To je v možnostech divadla: defekty hojné v divadelním programu se vyskytují jen
v nepatrné míře na 24 stránkách Divadelního bulletinu č. 1-2 2017 téhož divadla.
K Bulletinu poznamenávám přece jen i výhradu: považuji za nevhodné zveřejňování
podoby divadelních umělců v jejich rolích, bez uvádění jejich jména i role. (Na str. 21
Bulletinu jsem v záběru z Carmen poznal a v duchu pozdravil dva oblíbené pěvce,
známé z Moravského divadla, a to B. Poláškovou a J. Rouska.)
(SLEZSKÉ DIVADLO)
Činnost Slezského divadla pozoruji převážně zpovzdálí, a plně mu přeji úspěch a
potřebnou podporu. Dobře vím, jak významná a přínosná je jeho činnost pro jeho
region (Opavsko, Hlučínsko a obecně Slezsko). Velkým zážitkem bylo jejich představení Janáčkovy Její pastorkyně na 25. ročníku festivalu Janáček a Luhačovice
dne 11. 7. 2016, kterou operní soubor provedl s plným nasazením na vysoké, vpravdě
festivalové úrovni (dirigoval P. Šumník, Lacu zpíval už výše uvedený J. Rousek).
K tomuto opernímu představení nemám žádný tištěný divadelní program, a tak jsem
si dovolil podělit se se čtenáři alespoň touto cestou o své divácké pocity.
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(OPERA)
Ale na tomto místě je už nutné, abych se vrátil k divadelním programům dalších divadel
pro jejich inscenace Traviaty. Z Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě
mám programy dva. První je z roku 1992. Formát A5 na stojato, tisk černě na bílé
křídě, dobře čitelný, 1 černobílá ilustrace, titul a 1 dekorace zlatotisk, květ na 1. straně
v barvě červené a zelené. Několik krátkých textů, v tom jeden od režiséra D. Wiesnera
pod názvem La Traviata aneb úcta k tradici. Představitelkou Violetty byla E. Dřízgová.
Celkem: krásný, dobrý divadelní program.
Druhý program je z roku 2010, formát opět obdélníkový na výšku, dobrý bílý tiskový
papír, 120 stran s černým tiskem (včetně mnoha ilustrací) a polokartonová obálka
s barevným potiskem a fotografiemi zpěváků, na předposlední straně s podobou
Luciana Mastra, který s E. Dřízgovou na jevišti v této opeře vytvářel mnohokrát
ideální a nezapomenutelnou dvojici Violetty a Alfreda. Asi polovina stránek nese
český překlad libreta. Věřím, že některé čtenáře může zajímat, nebo snad i potěšit,
dále uvedené sdělení. V představení Traviaty dne 26. 2. 2017 účinkovala poprvé v roli
Violetty sólistka ND Ostrava Veronika Holbová, kterou pedagogicky vedla na Fakultě
umění Ostravské university již uvedená pěvkyně ND Ostrava docentka E. Dřízgová.
Dosvědčuji, že zcela zaplněné divadlo, v němž mezi diváky byla přítomna i usměvavá
E. Dřízgová, projevovalo další ostravské Violettě za její výkon bouřlivé uznání. Tak
to je v pořádku, tak to má být... Mohu ujistit, že i tento druhý ostravský tisk divadelního
programu je dobrý. V obdobné podobě a úpravě připravuje ND Ostrava již po řadu let
programové sešity trvalé hodnoty ke všem svým operním a baletním inscenacím, což
současně přispívá k trvalému spojení diváků s jejich divadlem a k jejich spokojenosti.
Praktický je program ND Praha, vytištěný roku 2010 (premiéra 2006), formát skoro
čtvercový o rozměrech cca 15 x 16 cm, bílý tiskový papír (několik stran tištěno na bledě
šedě zbarvené strany), všech 104 stran nese černý tisk (včetně řady ilustrací). Polokartonová obálka má barevný potisk, na prvních dvou stranách obálky jsou vytištěny
barevné fotografie Violetty a Alfreda. Řada menších informačně významných textů
(včetně pasáže s daty k osobám inscenátorů) je obohacena dvousloupcově tištěným
libretem (v italštině a českém překladu). Dobrá práce – ND Praha to umí.
Jiný pohled do divadelního programu Traviaty poskytuje tisk MD Olomouc rovněž
z roku 2010. Tisk je opět obdélníkový na výšku, 24 stran, papír bílá našedlá křída, obálka
polokarton, každá strana je tištěna nejméně dvěma nebo více barvami, o klasickou
strukturu kvalitních a zajímavých textů se postaral R. Kefer. Netuctová jsou barevná
vyobrazení pěvců, jež jsou správně doplněna jejich jmény, ne však již jejich rolemi.
Práce s barvami je však konána bez ohledu na základní požadavek: text divadelního
programu musí být v divadle dobře čitelný, i při umělém osvětlení, i bez lupy.
O splnění tohoto kategorického požadavku není při tisku vůbec dbáno. Část textů na
druhé a poslední straně obálky dokonce zcela zaniká. Nad tím nelze mávnout rukou:
stejné defekty zjistí čtenář i u dalších divadelních programů MD Olomouc; takové
problémy se vyskytují v divadelních programech již po několik roků. Universita
Palackého publikovala v roce 1974 ve Sborníku pedagogické fakulty pojednání o užité
grafice, v němž hned první věta zní takto: „Užitá grafika má funkci praktickou a
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estetickou a obě by měly být v rovnováze.“ (str.19). Ne vždy je o tuto vyváženost
postaráno i ve značném počtu divadelních programů MD. Osobně mne to velmi mrzí
– jsem celoživotní návštěvník divadla, mám rád zejména operu i balet, a jak jsem již
uvedl, patří La traviata mezi mé nejmilejší. Ale jedno je jasné:
Snadno lze zjistit, že správné nebo aspoň přijatelné řešení nečiní žádné potíže témuž
vydavateli, tj. MD: jeho 6 nabídkových brožur předplatného na divadelní sezony
2012 až 2018 je (i při obvyklém použití barev a při počtu zhruba dvojnásobku potištěných stran oproti divadelnímu programu) přehledné a dobře čitelné. Nebo by vedlo
ke zlepšení i popsaného celkem dobrého stavu těchto brožur, kdyby výrazněji než dosud
(tj. čitelně) byl tištěn i text na poslední straně obálky nahoře (označení partnerů
MD): důstojný projev úcty k podporovatelům divadla by byl ostatně i v základním
zájmu divadla. Což určitě platí pro každé divadlo v naší zemi a pro každou tiskovinu,
vydanou divadlem.
(KONCERTNÍ PROVEDENÍ)
Neběžným provedení i neběžným tiskem operního programu se vyznačovalo úspěšné
koncertní provedení opery La traviata v Kongresovém centru (s kvalitní akustikou)
ve Zlíně dne 2. 10. 2014. Své síly spojili pořádající Filharmonie B. Martinů, Sbor
Janáčkovy opery, perfektní sólisté (6 italských, 3 čeští) a italský dirigent W. Atanasi.
Provedení bylo překvapivě presentováno, jak se sluší na vrcholné dílo G. Verdiho,
sálu zcela zaplněnému nadšeným a uznalým obecenstvem, jehož zkušenější příslušníci
mohli mít bezmála pocit, že jsou v Miláně či ve Veroně, kde Atanasi podle operního
programu mj. úspěšně dirigoval. (Já jsem vzpomínal i na Vídeň). Ale uveďme i základní
informace o operním tištěném programu. Program má formát obdélníku na výšku
o rozměrech cca 9 x 20,5 cm, je to skládačka o 10 stránkách, na 1. straně uvedeni
účinkující a foto dirigenta, jejichž podrobnější osobní data a nerozsáhlé informace
o skladateli a o Traviatě zabírají zbytek tiskové plochy operního programu. Tento
jednoduchý program nepatří k programům bohatším a rozsáhlejším, nicméně splnil
úspěšně svoji povinnost průvodce a zůstává dokumentem mimořádné operní události.
(BALET)
Jakýmsi sourozencem opery La traviata jsou 2 balety, jež jsem s potěšením zhlédnul,
jejichž divadelní programy mám a pokusím se o nich v dalším uvést několik poznatků.
Oba balety vznikly nikoliv podle operního libreta, ale přímo podle společného zdroje
obecně známého a oblíbeného, jímž je román, jehož autor, Alexandr Dumas syn, čerpal
podle všeho ze svých osobních zážitků. Román a později rovněž divadelní hra získaly
od vydání obecné uznání a přinesly autorovi evropskou slávu. Román nese název
La Dame aux Camélias, přeloženo Dáma s kaméliemi, jejichž divadelní programy
nyní ocituji.
Balet Dáma s kaméliemi měl premiéru v ND Ostrava v r. 2011. Libreto s použitím
hudby G. Verdiho (naprosto ne jen z Traviaty) zpracoval, choreografii a režii baletu
úspěšně uskutečnil Allen Yu, který pochází z Tchaj-wanu, žije a působí v Evropě jako
tanečník, pedagog a choreograf. Divadelní program má obdélníkový formát na výšku
o rozměrech 20,5 x 11,5 cm, klasickou úpravu programů ND Ostrava, 44 stran na
dobrém tiskovém papíře, je vlepen v obálce – polokarton, obvyklé texty dobře čitelné
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(černá na bílém nebo bílá v černém), několik vyobrazení černobílých, většina barevných
(mezi nimi si dovoluji upozornit na provedené snímky představitelky hlavní postavy,
primabaleriny Olgy Borisové-Pračikové, kterou jsem s radostí viděl v této roli excelovat
dvakrát). Dobrá programová knížka, bez kazů a schválností.
Druhý balet na totéž téma, ale na jinou hudbu, byl uveden v MD Olomouc v r. 2015
pod názvem La Dame aux Camélias. Libreto zpracoval, hudbu (nečekaně vhodnou,
z díla Sergeje Rachmaninova a Fryderyka Chopina) vybral, choreografii a režii na své
obvyklé, tj. vysoké umělecké úrovni zajistil Robert Balogh. (Netajím se názorem,
že baletní soubor MD Olomouc prožívá již po řadu let svoji zlatou dobu a že to je
zásluhou zejména Baloghovou). Divadelní program aspiruje na označení „krásný“
– leč ne zcela oprávněně. Také tento program má běžný formát – obdélník na výšku,
rozměry cca 21 x 11 cm, 20 stran, křídový tiskový papír, obálka sešitu polokarton, texty
zajímavé a vhodné, vyobrazení několik černobílých a mnoho barevných. Struktura
a obsah textů i barevných vyobrazení nevyvolává námitky – vše vyhovuje situaci a
potřebě. První a poslední strana obalu má černý podklad s bílým písmem, ostatních
22 stran má text tištěn černě na růžovém podkladě. Už tak všude barvami ztížené čtení
je ještě více znesnadněno rozdílným řádkováním (podle rozsahu textů) a podtiskem
kresby kamélie. Texty na druhé a poslední straně obalu zčásti tištěny kursivou, zčásti
nejdrobnějším písmem, jaké se podařilo najít a zčásti šedě a drobně v černém podkladě.
Škoda, že se takovým kazům nezabránilo, tím spíš, že v divadelních programech MD
Olomouc se vyskytují dosti často.
(POZNÁMKA)
Recensované divadelní programy byly vybrány z velké kolekce takových tisků, jež
není zdaleka úplná a stejnorodá. Účelem bylo upozornit zájemce (návštěvníky divadla
i divadelníky) na dlouhodobě opomíjenou, byť i nutnou oblast divadelní činnosti.
Přednost při velkém počtu tištěných programů byla dána divadelním titulům, jež jsou
živou částí divadelních aktivit, a dále takovým, které umožňují porovnání několika
různých programů téhož titulu.
(DIVADLA NABÍZEJÍ)
Divadelní programy, o nichž jsme dosud uvažovali, jsou tiskoviny, spojené s konkrétní
divadelní inscenací. Tištěny jsou však i publikace více či méně obsažné, vztahující se
na určité časové období (obvykle měsíc, dva měsíce, divadelní sezona); mají za úkol
upozornit abonenty, další diváky či možné zájemce na programové záměry divadla
do budoucna a nabídnout jim dle jejich zájmu a možností divadla i předplatné či vstupenky. Tyto nabídkové publikace mají zásadní význam pro divadlo, pro nejširší
veřejnost a stejně tak pro tisk a veškerá informační media. O takových nabídkových
publikacích je vhodné se alespoň stručně zmínit, neboť slouží k lepší informovanosti
značného počtu osob, jež mají třeba i vztahy k divadlu značně rozdílné povahy. O to
se tedy nyní pokusíme. S ohledem na rozsáhlost a rozdílnost forem těchto aktivit u jednotlivých divadel se pokusíme postupovat souhrnně ke každému divadlu samostatně.
Vnitřně i vztahově je mi nejbližší (a nejmilejší) Moravské divadlo v Olomouci. Má
dlouhou historii, v jeho řadách působili významní divadelníci, mladí umělci přicházeli,
někteří významní umělci přecházeli do jiných divadel (nebyla to pro MC Olomouc
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jen ztráta: ti odcházející umělci často pak šířili dobré jméno MD). MD vydává před
sezonou k předplatnému nabídkovou brožuru na dobré typografické úrovni s promyšleně sestaveným obsahem. O nesporné dobré kvalitě nabídkových brožur MD bylo
již uvedeno jednoznačně positivní mínění na jiném místě.
MD vydává v časovém předstihu na každý měsíc leták formátu obdélníku na výšku
standardních rozměrů, dvě strany tisku na běžném papíru, vpředu barevně měsíční
program (i s uvedením abonentních skupin), vzadu anotace (často s vyobrazením)
na nejbližší premiéru, plus na 2 až 3 inscenace běžného programu. Užitečná a vděčně
přijímaná praxe.
Pro hlubší a čerstvé informace svých diváků obvykle před počátkem měsíce vydává
MD navíc skládačku na křídě, v barvách, o 12 stranách formátu výše uvedeného
letáku, s atraktivním čtením a barevnými aktuelními fotografiemi z dění v divadle.
Za nedostatek či opomenutí vydavatele skládaček (tj. MD) nutno považovat skutečnost,
že po několik let existující Klub příznivců MD (s několika desítkami členů – vážných
zájemců o MD) nemá v této skládačce vyhrazenu ani malou tiskovou plochu k podávání zpráv o své činnosti (jejíž smysl je podpořit činnost a postavení divadla v životě
města). Hm.
I všechna další již uvedená divadla vydávají nabídky svých kulturních služeb v rozličných formátech. Tak ND Ostrava vydalo pro sezonu 2017 – 2018 nabídkovou
brožuru formátu A5 naležato, 156 stran textu s mnoha barevnými vyobrazeními,
svázáno do polokartonového obalu, dobře uspořádáno a vytištěno. Divadlo dále vydává
dvouměsíčník kvalitně redigovaný a vytištěný, formát A4 nastojato o rozsahu 50 stran
v obalu, a měsíční dvoubarevně vytištěné skládačky, formát obdélník na výšku o rozměrech 21 x 9,5 cm s počtem stran dle potřeby daného měsíce; tak např. v listopadu
2016 to bylo 18 stran. O tyto skládačky mají diváci trvalý zájem, protože jsou přehledné
a poskytují pohotově potřebné informace.
Z ND Brno je k disposici jen starší nabídková brožura na sezonu 2008 – 2009, malý
formát obdélník naležato 12,5 x 14 cm, 86 stran a polokartonový obal, funkční text,
u některých vyobrazení není zřejmý vztah k divadlu.
ND v Praze vydává nabídkové brožury; pro operní sezonu 2016 – 2017 má publikace
formát obdélníku na výšku o rozměrech cca 25 x 17,5 cm o rozsahu 102 stran v polokartonovém obalu, s bohatým textem (slušně čitelným) a s početnými barevnými ilustracemi (z nichž však některé nemají žádný vztah k nabídce inscenací). ND rovněž
vydává měsíčník zajímavého obsahu, dobře čitelný, formát A4 nastojato o rozsahu
50 stran v obalu. V každém měsíci vychází podrobný rozpis všech představení ND
na daný měsíc a na 4 další měsíce, formát obdélník na výšku o rozměrech cca 21 x 10 cm,
rozsah 24 stran, čitelnost (tj. výška písma) na hranici přijatelnosti, na poslední straně
přehled partnerů a mecenášů – dobře čitelných (ti se na divadlo zlobit jistě nebudou).
(VÍDEŇSKÉ OPERY)
Milovníci opery nepochybují, že Vídeň je po řadu let nejvýznamnějším centrem
operního umění v našem sousedství. Dovoluji si proto, a také pro staré hudební vztahy
našich zemí k Vídni (stačí zmínit jména jako W. A. Mozart a G. Mahler) zde ocitovat
i divadelní nabídky dvou vídeňských operních domů.
První místo má Státní opera ve Vídni. Z této WSO mám před sebou skládačku ročního
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herního plánu (Spielzeit 2012 – 2013). Skládačka má formát obdélníku o rozměrech
10,5 x 20,5 cm, 24 stran, tisk se střídmým použitím barev, na titulní straně je jediná
ilustrace, zřejmě Papageno (tedy ve Vídni velmi oblíbená operní postava). Tisk uvádí
všechny hrací dny celé sezony – tituly včetně obsazení, ostatní text je velmi omezen.
WSO rovněž vydává měsíčník nazvaný Prolog (v březnu 2016 vyšlo číslo 197) obsahu
vysoké úrovně, dobře čitelný, formát A4 nastojato o rozsahu 35 stran v obalu. V
recensovaném čísle na str. 5 začíná článek nadepsaný „Das Publikum soll Partner sein“,
tedy česky „Publikum má být partnerem“. Pro každý měsíc vychází Hrací plán, to
jest rozpis všech představení včetně obsazení; skládačka obdélníkového formátu
na výšku o rozměrech cca 21 x 10 cm, rozsah 18 stran, dobrá čitelnost, střídmé
používání barev, 4 barevné ilustrace, na poslední straně označení sponsorů, a barevné
schema hlediště WSO. Všechny 3 tisky decentně koncipované.
Druhé místo v této úvaze dostává Volksoper Wien (Lidová opera Vídeň), divadlo
oblíbené, čiperné, nepodbízí se, ale poctivě nabízí své atraktivní tituly a vyhledává
své diváky. To vše pozná čtenář z ročního herního plánu. Ten na sezonu 2012 – 2013
má tvar skládačky, formát obdélníku o rozměrech 10 x 20 cm, 32 stran, mnoho
vybraných barevných vyobrazení, vybízejících k návštěvě operety, opery, muzikálu,
baletu, informace o jazykovém znění oper (převažuje němčina, ale La traviata je
dávána v italštině s německými titulky). Najdeme zde nabídky pro mladé publikum,
i informaci o letním uvádění Carmen na festivalu v římském lomu St. Margarethen.
Vše solidní, vše atraktivní...
DRUHÁ ČÁST
Tato závěrečná část, jež má spíš povahu přídavku, snad i doloží, že mnohé divadelní programy mohou být lepší, než je v řadě případů jejich dosavadní jakost
a hodnota. Když aspoň některé z dosavadních obstojí i při kritickém posouzení,
proč ne ty ostatní?
Jak bylo zmíněno již v úvodu, bude zde uveden převážně jen heslovitý pohled na
náhodně vzešlý konvolut několika desítek dalších dosud nezmíněných divadelních
programů. Budou to divadelní programy z let 2000 až 2017, vydané divadlem autoru
této úvahy nejbližším a nejmilejším, tedy Moravským divadlem Olomouc, formát
obdélníkový na výšku 11 x 21 cm (s jedním přídavkem, tj. s jedním divadelním
programem z Brna, brožura na výšku 17 x 23,5 cm s mnoha ilustracemi, 40 stran
v kartonové obálce).
I když jde o malou část ze stovek divadelních programů, jež jsou pro tuto úvahu k disposici, lze s jistotou prohlásit, že tento soubor, ale obecně i velká většina dostupných
divadelních programů dobře a na dobré (někdy i na vysoké) úrovni plní hlavní očekávání, pokud jde o obsah a kvalitu takové publikace.
Lze říci, že mnohé divadelní programy v současnosti suplují (v oblasti literatury,
divadla, hudby, výtvarného umění apod.) alespoň některé funkce kdysi vycházejících
cenných sešitových Svazků úvah a studií, jež vydával nakladatel Václav Petr a redigoval Fr. Kovárna. Společné mají i to, že se v antikvariátech najdou jen málokdy.
Erudovaní autoři a jejich stručné, věcné, zajímavé a často vtipné texty v divadelních
programech slouží poctivě svým čtenářům i řadu let po premiéře. I tuto vlastnost lze
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považovat za hodnotu, jež si zaslouží takovou tiskovou úpravu, která místo dosud
častého nezájmu o dobrou čitelnost usnadní čtení divadelního programu i za ztížených
podmínek (třeba v divadle před představením či o přestávce).
Tento soubor divadelních programů si rozdělíme do osvědčených čtyř skupin, obvyklých
ve vícesouborových divadlech, a to na operu, balet, operetu s muzikálem, a činohru.
Uvnitř těchto skupin se pokusíme divadelní programy seřadit chronologicky podle
roku premiéry daného titulu. U každého titulu bude šifrou poznamenáno, jak čitelný
je divadelní program: šifra I. označí dobře (snad i velmi dobře) čitelné výtisky, šifra
II. označí výtisky s několika jednotlivými projevy neúcty ke čtenáři, a šifra III. ty
ostatní výtisky, které posloužily možná k uspokojení aspirací autora rozvrhu sazby a
použitých vyobrazení, nebraly však nutný ohled na účel tiskoviny.
1/ Opera:
2000: Kouzelná flétna, š. I. (jednoznačně). 2016: také Kouzelná flétna, š. II. (s rozpaky,
ale přimluvila se kouzelná inscenace). 2001: Don Giovanni, š. I. 2006: slíbený Don
Giovanni z Brna, š. I. (příkladný divadelní program, bohužel k nepříkladné inscenaci,
v níž všichni zpěváci – včetně komturovy kamenné sochy – jsou převáženi sem a tam
po brněnském nádraží ve 20. letech minulého století ve vagonech Orient Express;
operu oper takto upravil režisér). 2003: Příhody Lišky Bystroušky, š. I. (jednoznačně).
2003: Rigoletto, š. I. 2016: Rigoletto, š. II. 2006: Attila, š. II. 2008: Bludný Holanďan,
š. II. 2008: Dalibor, š. II. 2009: La Gazza Ladra, š. II. 2009: Tosca, š. I. 2010: Carmen,
š. II. 2010: Prodaná nevěsta, š. I. 2011: Evžen Oněgin, š. I. (Inscenace by takové
hodnocení nemohla dostat; Monsieur Triqet byl vyparáděn jako šašek z venkovského
cirkusu.) 2011: Nápoj lásky, š. II. 2011: Simon Boccanegra, š. III. 2012: Čert a Káča,
š. II. 2012: Lucia di Lammermoor, č. III. 2013: Noc plná světla, š. I. (s pochybnostmi).
2013: Falstaff, š. I. (s pochybnostmi). 2015: Lazebník sevillský, š. II. 2014: Turandot,
š. II. 2014: Pád Antikrista, č. II. 2015: Hubička, š. II. 2016: Bohéma, š. III. 2017:
Řecké pašije, š. II.
2/ Balet:
2002: Labutí jezero, š. I. 2012: Labutí jezero, š. III. 2007: The Beatles and Queen,
š. II. 2009: Radúz a Mahulena, š. II. 2011: Sen noci svatojánské, š. III. 2013: Romeo a
Julie, š. III. 2015: Spartacus, š. III. 2016: Don Quijote, š. II. (Posledně uvedený divadelní program má chybný letopočet premiéry. Všechny zde uvedené balety byly provedeny
na zcela mimořádné, vysoké úrovni. Není však věnováno dosti péče kvalitní grafické
úpravě divadelních programů baletních inscenací a potřebám jejich čtenářů, což není
k prospěchu olomouckému baletnímu souboru, který je už po řadu let ve vrcholné
formě).
3/ Opereta a muzikál:
2002: Netopýr, š. I. 2013: Netopýr, š. I. 2003: Edith, vrabčák z předměstí, š. I. (s výhradou k poslední straně obálky). 2006: Noc v Benátkách, š. II. 2010: Vídeňská krev, š. II.
2011: Sugar aneb někdo to rád horké, š. II. 2011: Limonádový Joe, š. I. 2012: Noc
na Karlštejně, š. II. 2013: Paganini, š. III. 2014: Rose Marie, š. II. 2015: Rytíř Modrovous, š. II. 2016: Hledám děvče na Boogie Woogie, š. II. 2017: Země úsměvů, š. II.
4/ Činohra:
2001: Alenka v říši za zrcadlem, š. I. 2002: Loupežník, š. II. 2002: Bouřlivé výšiny,
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š. I. 2002: Sklenice vody, š. I. 2002: Zvěstování panně Marii, š. I. 2004: Romeo a
Julie, š. I. 2004: Mnoho povyku pro nic, š. I. 2008: Doma u Hitlerů, š. I. 2009: Úžasná
svatba, š. I. (Unikátní text, mj. Svatební zvyky). 2009: Farma zvířat, š. I. (Citát: Slova
jsou zbraně. Orwell). 2010: Jak je důležité míti Filipa, š. I. (Citát: Touha po kráse
je zesílenou touhou po životě. Wilde). 2010: Na miskách vah, š. II. 2010: Shakespeare
v Hollywoodu, š. II. 2011: Něco za něco, š. I. 2011: Měsíc nad řekou, š. II. 2011:
Markéta Lazarová, š. II. 2011: Arabská noc, š. I. 2011: Černá komedie, š. I. 2012: Don
Juan se vrací z války, š. III. 2012: Žaloba proti neznámému, š. II. (Zde také pozoruhodný text T. Halíka). 2012: Stavitel Solness, š. I. 2012: Láska a peníze, š. III. 2013:
Periferie, š. III. 2013: Rej – milostné rošády v rytmu vídeňského valčíku, š. III. 2013:
Višňový sad, š. II. (s pochybnostmi). 2013: Ministr a jeho dítě – Dezertér z Volšan,
š. II. 2014: Rozbitý džbán, š. I. 2014: U pokladny stál, š. II.
Sdělení, uvedená v této druhé části naší úvahy nemají velkou průkazní hodnotu. I při tom
vědomí potvrzují číselné údaje (28 dobře čitelných divadelních programů z celkového
počtu 74 programů zmiňovaných) vytýkaný dlouhodobě neuspokojivý stav.
(POSLÁNÍ)
Je žádoucí, aby poznání, jak se o diváky zajímají různá divadla, bylo poučné
pro každého milovníka divadla i pro divadelníky. Česká divadla si zaslouží hodně
informovaných a věrných diváků. Prospěje českým divadlům i jejich divákům,
aby se vzájemně chápali a podporovali.
Deo gratias. Olomouc 5. srpna 2017
L. L.
Výminka: text této úvahy budiž považován za autorský rukopis.
PETR LADMAN: JAROSLAVU RÓNOVI K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Při letošní oslavě svátku Jaroslavů (27. dubna) byl mezi oslavenci Jaroslav Róna,
jenž měl důvody k oslavě dva, svátek i narozeniny. Gratulace přichází i od Spolku
českých bibliofilů. Vůči oslavenci máme, myslím, veliký dluh. Historie tohoto dluhu se
začala psát na slavné výstavě Tvrdohlavých, konané ve dnech 22. 12. 1987 – 1. 1. 1988
v Lidovém domě ve Vysočanech, ul. Emanuela Klímy č. 8. Dnes si lze jen hloubkovým
ponorem do minulosti vybavit, jak na návštěvníka zapůsobila výstava sice komunistickým establishmentem spíše nezakázaná než povolená, ukazující v husákovském
kulturním marasmu tvorbu zcela ignorující normalizační kulturní regule. Mezi členy
Tvrdohlavých již tehdy mne upoutala tři jména, jejichž tvorbu posléze po další desetiletí vytrvale sleduji a je prokazatelné, že tito tři umělci mají své místo v knihovně
bibliofila. Jsou to František Skála, Jaroslav Róna a Petr Nikl.
Jak to bývá, text o J.Rónovi dostal poslední impuls v podobě knihy JAROSLAV
RÓNA ARCHITEKTURA PUBLIKACE SCÉNA. Knihu sestavil Jan Dvořák a
vydalo ji nakladatelství Pražská scéna jako 60. publikaci v roce 2017. Podnětem
k vydání knihy byl, kromě jubilea Rónova, záměr zdokumentovat stavbu rodinného
domu J. Dvořáka – od ideje až po realizaci. Málokterá stavba u nás podnítila vydání
podobné „kroniky“. Pouze některé významné stavby (Müllerova vila či brněnská
Tugendhat) se dočkaly vydání knihy. Vždy to ale bylo díky rodině stavebníka a její
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spolupráci s architektem. V našem případě stojíme před unikátním výsledkem – řečeno
slovy arch. Davida Vávry: „Dnes si málokdo staví dům jako chrám knihy a umění...“
/str. 66/.
Dvořákova kniha je holdem umělci Jaroslavu Rónovi – jeho všestrannost dokazuje
skutečnost, že zde vystupuje jako architekt (spolu se svojí ženou, architektkou Lucií
Rónovou), tvůrce prvotní ideje stavby na radotínské akropoli, jeho plastická díla tvoří
součást vnější výzdoby stavby, jsou zahrnuta do zahradní exposice a zdobí interiéry
(spolu s díly ostatních umělců, zejména z okruhu Tvrdohlavých), knižní tvorba a
bibliofilie jsou jedním z nejoceňovanějších celků více jako desetitisícového souboru
knihovny Jana Dvořáka. Ostatně je to právě desátá kapitola knihy, které se budeme
nyní věnovat. Autor sestavil soupis Rónových publikací:
1.
2.
3.
4.
5.

J. Róna – T. Vorel, Malý Nezbeda / MIMOZA, typo A. Najbrt, Praha 1986
TVRDOHLAVÍ katalog umělecké skupiny, typo P. Lev, Praha 1987
J. Róna / Obrazy 1980 – 1988 katalog Galerie Fronta, typo B. Skála, Praha 1988
TVRDOHLAVÍ – 2. výstava umělecké skupiny, typo A. Najbrt, Praha 1989
TVRDOHLAVÍ / DE HARDE HOVEDER / TETES DURES texty dánsky
a francouzsky k výstavě v Arhus a Rennes, typo Z. Macháček, 1990
6. Divadlo Sklep v písních a obrazech, booklet, typo P. Beneš, Praha 1991
7. M. Judlová, J. Róna Unie výtvarných umělců, typo A. Najbrt, Praha 1991
8. TVRDOHLAVÍ – 3. výstava umělecké skupiny, typo P. Lev, Praha 1991
9. Generation der Prager 5, texty německy a česky, typo A. Najbrt, P. Knobloch,
Wien 1994
10. Jaroslav Róna – Sochy obrazy, GHMP, typo A. Najbrt, Praha 1997
11. Bedřich Róna, Židovské anekdoty, J. Kanzelsberger, Praha 1999
12. Sklep 1971 – 1999, typo A. Najbrt a V. Anděl, Pražská scéna, Praha 1999
13. Tvrdohlaví 1987 – 1999, typo A. Najbrt a V. Lev, KANT, Praha 1999
14. Bedřich Róna, Kavárna Fénix aneb Se židy je legrace, typo P. Teichmann, G+G,
Praha 2000
15. David Hrbek, Šumný Vávra, typo F. Blažek, Pražská scéna, Praha 2001
16. Bedřich Róna, Židovské anekdoty, 2. vyd., J. Kanzelsberger, Praha 2001
17. Jaroslav Róna, Umanuté kresby, typo A. Najbrt, TORST, Praha 2002
18. David Hrbek, Šumný Vávra, 2. vyd. 2003
19. Franz Kafka, Nezvěstný, typo. M. Cihlář, Labyrint, Praha 2003
20. Vida Neuwirthová, Dobře utajené poklady aneb Příběhy z midraše,
typo J. Rathouský a D. Nováková, NEUW, Praha 2003
21. Franz Kafka, Popis jednoho zápasu, 10 orig. sign. leptů s akvatintou J.Róna,
typo Z. Ziegler, AULOS, Praha 2006
22. Karel Makonj, Od loutky k objektu, typo F. Blažek, Pražská scéna, Praha 2007
23. MIMOZA. Jak David Vávra a Tomáš Vorel objevovali pantomimu,
typo F. Blažek, Pražská scéna, Praha 2007
24. Antoine de Saint-Exupéry, Kameny chrámu – výběr z Citadely, typo Z. Ziegler,
Vyšehrad, Praha 2008
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25. Arno Pařík, Podobenství / Parables, typo V. Vašek, Židovské muzeum, Praha 2008
26. Tvrdohlaví po 20 letech, typo J. Šigut, GVU Ostrava 2008
27. Martina Vítková, JAROSLAV RÓNA za naším světem, typo D. Jirousková,
Galerie moderního umění, Hradec Králové 2009
28. Diplomanti AVU 2010, AVU Praha 2010
29. Jiří Olič, Jaroslav Róna, typo A. Najbrt a P. Skalský,
Gallery ve spolupráci s GVU Ostrava, Praha – Ostrava 2010
30. Jaroslav Pížl, Adrenalin, typo B. Vémola, Druhé město, Brno 2010
31. Jak muži přišli ke svému údu aneb Bulharský erotikon, typo J. d‘ Nan, dybbuk,
Praha 2011
32. Jiří Olič – Jaroslav Róna, Velkého strážce pozdní sběr, typo S. Kořánová, Gallery,
Praha 2011
33. Antoine de Saint-Exupéry, Kameny chrámu – výběr z Citadely, 2. vydání,
Praha 2012
34. E. A. Poe, Démon zvrácenosti, typo P. Rút, ARGO, Praha 2013
35. Jaroslav Róna – sochařská škola AVU 2006 – 2013, typo M. Škapa, AVU,
Praha 2014
36. George Orwell, Devatenáct set osmdesát čtyři, typo P. Rút, ARGO, Praha 2015
37. George Orwell, Devatenáct set osmdesát čtyři, typo P. Rút, ARGO, Praha 2015,
bibliofilské. vydání opatřené speciální kovovou vazbou a doplněné orig. leptem
J. Róny, 100 čísl. výt.
38. Jiří Olič, Tvrdohlaví 2015, typo K. Štědrý, Galerie M. Kubíka v Litomyšli
ve spolupráci s nakl. KANT, Praha 2015.
Sám autor soupisu v úvodu kapitoly se pokouší o zhodnocení knih, na kterých se podílel
J. Róna. Všímá si postupného vývoje, kdy první položky soupisu tvoří katalogy výstav,
později vznikají knihy s kresbou na obálku a pokračuje ilustrace („...Při pohledu na
ilustrace knih, které již Jaroslav Róna výtvarně vypravil, se podobně – jako při ponoru
do jeho nejsilnějších obrazů – objevuje závrať z obsahového prožitku, výtvarně-řemeslné
působivosti a propracovanosti“, str. 147). Logickým vyvrcholením jsou grafické listy
bibliofilií Kafka, Orwell (položky 21 a 37). Jim naroveň však lze přirovnat i ilustrační
doprovod knih Kafka, Nezvěstný, A. de Saint-Exupéry, Kameny chrámu či E. A. Poe,
Démon zvrácenosti.
Nezbývá, než si přát, aby některý z připravovaných subskripčních tisků SČB byl
ozdoben ilustrací či grafikou Rónovou.
/Poznámka: knihu Jaroslav Róna architektura, publikace, scéna, sestavil Jan Dvořák
a vydala Pražská scéna jako svou 60. publikaci 2017, 244 stran, mnoho bar. ilustrací,
typo F. Blažek, formát 233 x 158 mm; knihu je možno objednat v knižním e-shopu
Kosmas, cena 351 Kč/
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RECENZE, ZPRÁVY, INFORMACE
EVA ČAPKOVÁ: FALEŠNÉ BANKOVKY V ÚVALECH
Na dobře odvedenou práci úvalského nakladatelství Ve stráni jsme již zvyklí. Jeden
z letošních vydavatelských počinů manželů Krupkových se ale vymyká jejich dosavadní tvorbě. Je jím dvojjazyčná, česko-německá kniha s názvem Falešné bankovky
neboli Falschgeld. Povídka je knižním debutem Lubomíra Krupky, který po více než
třicetileté vydavatelské zkušenosti vstupuje i do spisovatelských řad. Není to ovšem
z nouze ctnost. Krupka zde pomocí postavy životního ztroskotance rozehrává příběh,
který je mu nejbližší. Příběh čerpání papíru. Čtenáři umožní vstup za kulisy jeho výroby, seznamuje ho se všemi postupy, a také se stinnými stránkami tohoto povolání.
Nejedná se ovšem jen o strohý popis, za vším je cítit lidství, příběh ne zrovna kladného
hrdiny, který se snaží změnit svůj osud, jenž k němu nebyl příznivý. I když je celý
příběh smyšlený, Krupkovy znalosti z oboru a jeho dlouholetá praxe se v textu odráží
a činní jej v jeho podstatě pravdivým. Povídka je čtivá a tudíž i čtenářsky atraktivní.
S jejím obsahem naprosto souzní i technické a grafické řešení knihy. Krupka načerpal
rustikální papír, do kterého zapustil kousky bankovek, které mu poskytla Deutsche Bank,
čímž mu vydání knihy v podstatě umožnila. Bylo by jistě zajímavější, kdyby byly místo
eurových bankovek do papíru zapracovány současné české koruny či starší bankovky
z doby, o které pojednává povídka – předválečná léta až raná léta padesátá – , ale z důvodu nedostupnosti tohoto materiálu to jednoduše nebylo možné. Deutsche Bank se
na rozdíl od České národní banky rozhodla projekt podpořit a poskytla nakladatelství
vyřazená znehodnocená eura, která Krupka volně rozptýlil v papírovině tak, že jejich
bývalá nominální hodnota je dosud zřejmá. Na přebalu je pak jejich hustota vyšší,
papír kreslí a je zajímavým objektem již sám o sobě.
Protože se Deutsche Bank stala hlavním sponzorem knihy, byl text přeložen do němčiny
a je společně s českým originálem součástí vydání. Dvojjazyčnost je další předností
a umožňuje přístup ke knize i našim sousedům. Připomeňme, že Lubomír Krupka
je jediným řádným členem MDE (Mistr knihařského řemesla) z České republiky,
výběrové organizace sdružující převážně německé knihaře.
Nápadité je také řešení ilustrací. Autor se rozhodl ke správnému kroku a využil přetisků
písmoviny. Jedná se o osminásobné a tříbarevné soutisky ruční sazby, které svými
jemnými liniemi připomínají struktury rytin na bankovkách. Tyto lettristické grafiky
jsou jednoznačně lepší volbou, než kdyby se Krupka rozhodl o vyobrazení bankovek
jakoukoliv jinou z grafických technik. Ilustrace připomínají platidla i svým tvarem
a velikostí. S grafikami pak koresponduje velikost písmového bloku, i když velikost
písma Gill sans extra bold Monotype může být, právě z tohoto důvodu, pro leckterého čtenáře příliš malá. Větší písmo by ale již neumožnilo dojem bankovky vyvolat.
Krupka se v tomto případě rozhodl ve prospěch grafické podoby knihy.
Podtrženo a sečteno se jedná o velmi zdařilou publikaci „jednoho muže“, jenž načerpal
papír, vysadil a vytiskl do něj svůj vlastní text, knihu ilustroval a svázal. Vznikl tak
do detailu propracovaný celek, který se nemusel uchylovat k žádným kompromisům.
Deset výtisků je však na tak výjimečnou publikaci málo.
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Falešné bankovky / Falschgeld, autor textu: Lubomír Krupka, ruční sazba písmem
Gill sans extra bold Monotype na ručním rustikálním melírovaném papíře LMK, do
němčiny přeložila Hana Hadas.
S laskavou podporou Deutsche Bundesbank vydalo nakladatelství Ve stráni v roce
2017, 10 čísl. výtisků, cena dohodou.
EVA ČAPKOVÁ: KNIHA VYROBENÁ RUKAMA NENÍ KNIHA PRO KAŽDÉHO.
Bohumil Hrabal a Pábitelé
Pan Burgán ukazoval srpem na obrazy a hovořil: „Tak prosím, náš chlapec, když
maloval tenhle ‚Západ slunce na jihočeským rybníku‘, tak si obul o jedno číslo menší
botky, když maloval tenhle ‚Motiv z Karlštejna‘, tak si skrz na skrz kramflek zarazil do
paty půlcentimetrový hřebíček… Tady, když náš chlapec pracoval na ‚Bukovém lese
u Litomyšle, tak zase celej den nešel na malou stranu… a tady prosím, když náš hoch
tvořil ‚Pasoucí se koně u Přibyslavi‘, tak stál po pás ve smradlavé bařině… Když
maloval ‚Na vrcholku hory‘, tak se zase před tím tvořením tři dny postil…“ Hovořil tak
pan Burgán a paní Burgánová pod každý ten obraz postavila židli, těžce na ni vylezla
a mokrým hadrem otřela každý ten obraz a každých pět minut se podívala skrz zeď
směrem k explozi a pokaždé řekla něžně: „Darebáci“.
Příběh mladého umělce, který si nahrazuje nevystudovanou výtvarnou školu silným
osobním zážitkem, popsal Bohumil Hrabal v povídce Pábitelé, která byla poprvé
uveřejněna v roce 1964. Vychází však z textů, které vznikaly na počátku padesátých
let. Děj se odehrává na Berounsku, kde na kraj mrholil cementový prach. Hrabal
v textu rozehrává svůj osobitý literární styl, v němž se odráží jeho zájmem o banality
všedního dne a tragikomiku lidského života. Jde o však o určitou masku, pod kterou
skrývá otázky o podstatě lidského bytí. Hrabal pábí. Pábení je jeho vlastním výrazem,
jímž charakterizoval svého hrdinu: Pábitel je člověk, který se snaží dosáhnout přímo
a rovnou podstaty právě za cenu nepravděpodobnosti své výpovědi a její matoucí
horlivosti, pábitel, který nikdy nemá apriorní pohled, teprve až potom, až se vymluvil,
teprve potom, dodatečně, a posteriori se ukáže, co pravdivé a krásné je v tom proudu
hovoru. Je to vlastně Šklovského postřeh „ozvláštnění“ jako místa posunu v umělecké
informaci. V povídce se objevuje i odkaz k jednomu z Hrabalových přátel, Vladimíru
Boudníkovi, který byl na mnoha rovinách Hrabalovou inspirací: „Náš chlapec, když
slyší kapat vodovod, už bere tužku a kreslí si vodopády v Niagaře, náš chlapec, když
se píchne do prstu, už se jde zeptat, kolik stojí pohřeb třetí třídy. Minimální podněty,
maximální následky“, dodal pan Burgán a zamrkal očkama. Slovy „minimální podněty,
maximální následky“ charakterizuje Hrabal Boudníka a jeho přístup k uměleckému
tvoření v mnohých dalších svých textech.
Když se spisovatel v Pábitelích dotýká svého oblíbeného tématu, umění, zpracovává
přitom vžité společenské klišé. Poměrně moderní představa, že umělec musí pro své
dílo trpět, je totiž obdobou myšlenky sahající hluboko do minulosti. Připomeňme
například dávno překonané tvrzení, že malířský styl španělského umělce El Greca
(1541 – 1614) má vycházet z jeho astigmatismu.
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V případě Pábitelů se jedná o text nadčasový, a pro uměleckou osobnost Hrabala
reprezentativní. Patrně z těchto důvodů si ho vybral Ateliér Ve stráni manželů Krupkových k bibliofilskému zpracování a vtiskl mu novou neotřelou podobu. Kniha upoutá
již nezvykle velkým, bezmála čtvercovým formátem (30 x 31,5 cm), jenž jí propůjčil
typograf Rostislav Vaněk. Jeho grafický návrh je pozoruhodnou hrou s tvary, jejich
skládáním a řazením. Na ručně čerpaný papír, který svojí bleděmodrou barvou
s bílými flíčky připomíná poprašek stoupající z berounské cementárny, natiskl grafik
Oldřich Hamera sedm originálních ilustrací technikou strukturální grafiky, kterou na
konci padesátých let vyvinul právě Boudník. Hamera však jeho tiskový postup upravuje
po svém. Vychází přitom z netradičního materiálu, kovolistu. Tyto dříve sloužily jako
součásti tiskařských strojů. Hamera za minulého režimu neoficiální umělec, a proto
vyučený strojař a tiskař, tento materiál důvěrně zná a pouští se do experimentů s ním.
Tvárný plech trhá, vytváří na něm pomocí nitrátového laku struktury nebo na jeho
rubovou stranu kreslí tak, aby se kresba proryla na líc tiskové desky. Tím vznikají
abstraktní kompozice, ze kterých však vystupují známé formy – tváře, postavy, zvířata – ,
které se mísí s textovými fragmenty. Jde o princip, jenž hojně užíval už Boudník, a sám
pro sebe ho nazval „humánní abstrakce“. Divák se pak může do takto připraveného
prostoru ponořit, hledat v něm a interpretovat.
Hamera využívá rovněž přetisků dvou nebo tří tiskových desek na jednom listu, což
mu zajisté připravilo ledajakou technickou obtíž. Každý jeho tisk je navíc originálem,
monotypem, neopakovatelným záznamem umělcovy vůle, a proto je i každý ze třiceti
výtisků Pábitelů naprosto jedinečnou knihou. Ilustrace nejsou popisné. Hamerovi se
však pomocí abstrahujících grafických listů podařilo povídku citlivě vystihnout a
na diváka výtvarnou cestou přenést pocity z Hrabalova textu.
Jak autoři píší: […] rozhodli se udělat radost nejen sobě, ale i vám, a přivolat démona
Bohumila, tedy bohu milého spisovatele, jak říkal básník Marel Marysko. Rozhodli se
zavzpomínat si nad Hrabalovou literaturou a zároveň ukázat svůj um. Setkání těchto
čtyř výrazných osobností na projektu není náhodné: Buď společně chodili do školy,
bydleli v jedné ulici, nebo se setkávali skrze svoji lásku, umění, na cestě životem, a
proto se rozhodli oslavit padesát let společné cesty. Krupkovi se knižní tvorbě věnují
již od svých učňovských let, po roce 1989 se osamostatnili a vedle knihařské práce
se věnují autorským knihám a bibliofiliím, za které již utržili mnohá ocenění. Oldřich
Hamera, celoživotní Hrabalův přítel, se s Lubomírem Krupkou se setkal ve Středisku
výstavby a architektury, kde oba společně pracovali. Hamera v této době vydával
samizdatovou literaturu, často se jednalo o texty Hrabalovy nebo Boudníkovy. S Rostislavem Vaňkem pak Hameru spojuje společné dětství v Libni, kde od sebe bydleli jen
několik málo kroků. Vaněk, profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, je autorem
několika druhů písem a nedávno vstoupil do Síně slávy Ceny Czech Grand Design
za své celoživotní dílo.
Pábitelé jsou počinem, na kterém s nadšením pracovali lidé, kteří patřili do okruhu
Hrabalových přátel či duchovně spřízněných. Typografická rafinovanost a Hamerova
originalita tvorby se snoubí s materiálovou kvalitou a rukodělnou dovedností Krupkových. Šťastná je i volba textu, který reprezentuje nejen základní rysy Hrabalova
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psaní, ale i princip literárního vyprávění a života, který pro sebe spisovatel zvolil.
Výsledný celek je sám uměleckým dílem důstojně oslavujícím tvorbu jednoho z našich
nejvýznamnějších spisovatelů druhé poloviny dvacátého století.
Bohumil Hrabal: Pábitelé, nakladatelství Ve stráni, formát 30 x 31,5 cm, bavlněný,
ručně čerpaný melírovaný rustikální papír LMK, 30 čísl. výtisků, cena 15 000 Kč.
JIŘÍ BERNARD KRTIČKA: HAVRAN PŘILÉTÁ V ZIMĚ
Edgar Allan Poe: The Raven / Havran (anglicko-česká edice, překlad V. Nezvala),
vydalo nakladatelství Ve stráni, s. l. (Úvaly u Prahy), s. d. (2017), šest strukturálních
grafik Evy Čapkové, formát 310 x 222 mm, grafická úprava Rostislav Vaněk, tisk a
knihařské zpracování Ateliér Krupka, ručně čerpaný rustikální papír LMK, náklad
30 výtisků.
Počátkem roku 2016 představilo nakladatelství manželů Krupkových nové bibliofilské
vydání básně Havran od Edgara Allana Poea s ilustracemi Evy Čapkové. Podobně
jako o rok dříve při variantním bibliofilském vydání Máchova Máje se nakladatelství
Ve stráni znovu rozhodlo pro ambiciózní projekt – vytvoření knižně i výtvarně originální
podoby literárního díla, které je v české kulturní historii opakovaně a často vydáváno.
Početné reedice Havrana však nejsou překvapivé, když uvážíme, že báseň se v anglické
romantické literatuře těší podobně výsadnímu postavení jako Máj v literatuře české.
Ostatně Poeova báseň spatřila světlo světa roku 1845, pouhých devět let po prvním
vydání Máje.
Celkový počet českých vydání Havrana (v překladu či originále) bude zajisté úctyhodný, jakkoli nemůže soupeřit s více než třemi stovkami vydání nejproslulejší české
romantické básně. I letmý pohled na umělecky nejhodnotnější – bibliofilské edice
ukazuje, že slavné Poeovo dílo již u nás vyšlo s ilustračním doprovodem mnoha významných grafiků. František Kobliha a Josef Váchal je ilustrovali dřevorytem (druhý
jmenovaný přitom vydal vlastní parafrázi básně), Jan Konůpek leptem, Pavel Sukdolák
barevným leptem s akvatintou, František Tichý a Jaroslav Hořánek suchou jehlou.
Emanuel Ranný Jr. doprovodil anglické vydání Havrana suchou jehlou a český překlad
litografií.
V konfrontaci se zmíněnými umělci byla grafička Eva Čapková opět postavena před
velkou a náročnou výzvu. Pro její zdolání zvolila, podobně jako při nedávné práci
na ilustračním souboru k Máji, netradiční techniku strukturální grafiky. Samotný
grafický proces si autorka tentokrát ještě ztížila volbou bílého strukturálního tisku na
černý podklad. Kvalitní otisk strukturální matrice, ve kterém se neslijí a nezaniknou
jemné detaily, vyžaduje při práci s bílou barvou zvláštní technologickou přípravu.
Kromě zvýšené péče při samotném tisku musela autorka nejprve nalézt optimální
složení bílé tiskové barvy.
Knihu doprovází soubor šesti strukturálních grafik, zobrazujících vesměs jako jediný
motiv tělo havrana v různých pozicích v klidu i v letu. Tento výchozí figurativní námět
Čapková pojednává s vysokou mírou abstraktizace a vybízí tak diváka k jeho volné
asociativní interpretaci. Autorka grafik navrhla také výzdobu přední desky knihy.
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Předlohou byla tušová kresba s motivem letícího havrana
– tentokrát ovšem v oproštěné formě kaligrafického
znaku – jejíž obrysy kresby byly zdigitalizovány a vyřezány v laserové gravírce do černého kartonu přední desky,
podložené černým křídovým papírem. Výsledkem je
reliéfní obraz, kde konturový výřez v matně černém
kartonu vyplňuje lesklá čerň křídového papíru. Toto
minimalistické pojetí výzdoby přední desky výrazně
kontrastuje s delikátní haptickou strukturou a bohatě
členitou formou grafických listů uvnitř knihy.
Pozornost zaslouží rovněž originální knižní úprava
Lubomíra Krupky a grafická úprava Rostislava Vaňka.
Pro Krupkovu bibliofilskou produkci je vydání na vlastním ručně čerpaném papíře již dlouholetou tradicí.
Tentokrát byl použit papír trojí barevnosti – šedé, černé a žluté – v závislosti na
určení či funkci každého listu v knižním celku. Na šedém papíře je černě vytisknut
text básně v anglickém originále i v českém překladu Vítězslava Nezvala, ručně
vysázený písmem Bembo Monotype. Černý papír byl určen jako podklad pro otištění
bílých strukturálních grafik Evy Čapkové. Konečně žluté listy mají především funkci
vakátů na začátku i konci knihy a uprostřed mezi anglickým a českým textem. Na
žlutém listě je také vytisknut kolofon. Žlutý a černý papír je navíc obohacen červeným
melírováním odlišného charakteru: žlutý obarvenou koudelí, černý fragmenty červeného hedvábí.
Barevnou skladbu listů se manželé Krupkovi rozhodli promítnout i do vnější podoby
knihy. Knižní blok svázali do desek z matně černého kartonu netradiční vazbou s
viditelným šitím (bez knižního hřbetu) a vložili do ochranného pouzdra z průhledného plastu. Výsledkem je originální pojetí krásné knihy, které se vymyká i z dosavadní
produkce nakladatelství Ve stráni. S dvojjazyčným textem knihy koresponduje anglicko-český kolofon, který překvapí příznivce této bibliofilské řady absencí některých
obvyklých údajů, včetně chybějícího roku vydání. Navzdory této drobné výtce je
nové vydání Havrana pozoruhodnou bibliofilií, vynikající zejména kvalitou grafických
ilustrací a originální knižní úpravou. Nedávno navázanou spolupráci nakladatelství
manželů Krupkových s grafičkou Evou Čapkovou proto považuji za mimořádně
šťastnou a přínosnou.
JIŘÍ BERNARD KRTIČKA: PÁBENÍ KNIHOU
Bohumil Hrabal: Pábitelé, vydalo nakladatelství Ve stráni, Úvaly u Prahy 2017, sedm
barevných strukturálních grafik Oldřicha Hamery, grafická úprava Rostislav Vaněk,
tisk a knihařské zpracování Ateliér Krupka, ručně čerpaný rustikální papír LMK, formát
315 x 300 mm, ochranné pouzdro z vlnitého kartonu, náklad 30 výtisků.
„Jsou lidé, kteří si pořád osvěžují své rozpálené hlavy v tříšti vln, jež stále přešplíchávají. Jsou lidé, jejichž kadeř je sežehnutá jiskrou předstihu zapalování. Jsou lidé, kteří
pořád spěchají za velkou šancí uloženou na obzoru. Jsou to pábitelé. A pábitelé jsou
lidé pábící, a kdo pábí je pábitel, a jeho způsob je pábení“.
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Pábitelem je podle definice Bohumila Hrabala nevšední, někdy až poněkud výstřední
člověk, který znepokojuje a fascinuje své okolí svým vášnivým zaujetím životem.
Pábitelé jsou také názvem jeho prozaické sbírky, poprvé vydané roku 1964. Právě
titulní povídku sbírky a jednu z erbovních Hrabalových próz vydali jako bibliofilský
tisk začátkem letošního léta manželé Lubomír a Miroslava Krupkovi. Pro jejich
rodinné nakladatelství Ve stráni je tato kniha opravdu důstojnou oslavou 20. výročí
zahájení bibliofilské edice.
Námětem povídky je autorův zážitek z návštěvy pábitelské rodinky, sestávající z výstředního malíře – samouka a jeho rázovitých rodičů. Děj se odehrává poblíž cementárny na Berounsku v atmosféře plné jemného cementového prachu, který neustále
mrholí z oblohy, zahaluje veškerou vegetaci a proniká i do příbytků. Jasné barvy na
obrazech spatří návštěvník až poté, kdy umělcova matka očistí každé z pláten vlhkým
hadrem. Zdá se, že samorostlý umělec dokáže podobně setřít šedivý povlak z krajiny
vnitřním zrakem a zahlédnout ji v její šťastné podobě, v pestrých a zářivých barvách.
Silný výtvarný potenciál tohoto motivu byl mistrovsky využit pro sjednocení ilustrací
a grafické úpravy knihy s Hrabalovým textem.
Pro téměř každý ze svých bibliofilských tisků vyrábí Lubomír Krupka specifický ručně
čerpaný papír, který svým charakterem a barevností určitým způsobem rezonuje s
literárním obsahem knihy. Tentokrát vybral pro papír kombinaci vlákna vlny s modrým a bílým bavlněným vláknem. Výsledkem je modrošedý papír s jemnými bílými
vločkami, který působivě sugeruje tenkou vrstvu cementového prachu. Sazbu textu
provedl písmem Fenomen Slab. Autor knižní úpravy Rostislav Vaněk zvolil poměrně
velký, téměř čtvercový formát knihy 315 x 300 mm. Tento formát mají titulní listy
a ilustrační doprovod, zatímco vlastní text povídky je vytisknut na listech přibližně
poloviční šířky.
Ručně šitý knižní blok je vložen do kartonových desek s přebalem ze stejného rustikálního ručního papíru, jaký byl použit k vytištění textu a ilustrací. Přední strana
přebalu je opatřena minimalisticky pojatou vinětou s barevnou iniciálou „H“. Poměrně
křehký přebal je chráněn pouzdrem z vlnitého kartonu, které má na přední straně výřez
pro zmíněnou vinětu. Náklad bibliofilského vydání činí 30 výtisků.
Největší chloubou krásné knihy je sedm celostránkových ilustrací provedených technikou strukturální grafiky. Manželé Krupkovi jsou mezi vydavateli bibliofilií jediní,
kdo publikují knihy ilustrované touto exkluzivní a náročnou technikou, a to díky
spolupráci s grafikem Oldřichem Hamerou a jeho žákyní Evou Čapkovou. Zatímco
Čapková v nedávné době doprovodila takto již dvě z Krupkových edicí (Máchův Máj
a Poeova Havrana), jsou Pábitelé vůbec první bibliofilií, ilustrovanou strukturální
grafikou Oldřicha Hamery.
V původním vydání Hrabalovy sbírky Pábitelé se vedle titulní prózy nachází také
povídka Automat Svět. Předlohou jejího hrdiny byl Bohem obdařený umělec, originální
milovník života a svérázný pábitel Vladimír Boudník. Podobného ražení byl a zůstal
i jeho věrný žák v grafickém umění Oldřich Hamera. V jiném textu charakterizoval
Hrabal oba své přátele takto: „oba byli naivní a čistí jak cukrárna U dvou jehňátek,
(…) ač někdy raději překotili kočárek s dítětem, než by loktem převrhli sklenici plnou
čerstvého piva“.
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Výzvu k ilustrování Pábitelů pojal Oldřich Hamera
jako příležitost vyjádřit Hrabalovi hold za celoživotní přátelství a duchovní blízkost a zhostil se jí
se vší vážností a nejvyšší náročností. Jako materiál
k výrobě strukturálních matric použil ofsetové fólie
nepravidelných formátů a většinu ilustrací vytvořil
kompozicí dvou až tří matric. Výsledné grafické listy
evokují střípky a fragmenty fantastických krajin dvojího typu. Jedny jsou chmurné a potemnělé jako plátna
pokrytá vrstvou prachu, jiné jasné a zářivé jako obrazy právě zbavené povlaku nečistoty.
Temné grafiky evokují šedivá oblaka večerního nebe
s lehce prosvítajícími žlutými a růžovými tóny červánků. Jasné září jako horký letní den
bohatou škálou teplých barev, zejména červených valérů. Oba typy scenérií se někdy
navíc zrcadlí ve vodní hladině. Z abstraktní houště křížících se čar se občas vynoří letmý
náznak grimasy, přízrak lidské tváře, který vnáší do krajin tajemství života a děje. Tak
jako v Hrabalových prózách se krajina stává součástí lidského příběhu.
V dnešní době, kdy je bibliofilie předmětem zájmu pouze nepatrné skupinky nadšenců,
zůstává jediným motivem jejího vzniku radost tvůrců z naplnění představ o knize
jako uměleckém díle. Důvodem nemůže být racionální nakladatelsko-podnikatelský
záměr, ale jedině vášnivé a sebeobětující se zaujetí pro krásnou knihu. Krupkova
poslední edice je vlastně svrchovaným pábitelstvím – kniha o pábitelích pábitelem
napsaná, pábitelem ilustrovaná, pábitelem vytištěná a svázaná – zkrátka pábení knihou
non plus ultra.
JIŘÍ BERNARD KRTIČKA: FALEŠNÉ BANKOVKY ANEB OD PAPÍRU
K LITERATUŘE
Lubomír Krupka: Falešné bankovky / Falschgeld. Knihu ilustracemi doprovodil,
graficky upravil, ručně vysázel typem Gill sans extra bold Monotype, na ruční
papír LMK vlastní výroby vytiskl, svázal a vlastním nákladem vydal Lubomír Krupka
v Úvalech u Prahy roku 2017. Kniha vychází v bilinguální česko-německé mutaci
s německým překladem od Hany Hadas. Formát 210 x 230 mm, náklad 17 výtisků.
K nesporným zákonům dobré knihy patří, že knižní ilustrace a stejně tak grafická
úprava neuzurpují text, ale naopak se obsahem textu inspirují a respektují jej. Tvorba
Lubomíra Krupky obě tyto zásady ctí a navíc k nim přidává pravidlo třetí, že charakter
papíru, který je ručně vyroben vždy pouze pro tisk jediného knižního titulu, určitým
způsobem evokuje námět textu. Vzpomeňme například melírovaný černý papír v knize
Havran nebo cementově šedý papír ve vydání Hrabalových Pábitelů.
Zatímco u dosud vydaných knih to byl vždy námět textu, který inspiroval podobu
ručního papíru, povídka Falešné bankovky je zcela výjimečná tím, že naopak podoba
papíru určila její námět. Vzniku povídky předcházel nápad Lubomíra Krupky vytvořit
ruční papír s příměsí tenkých proužků ze skartovaných bankovek. Námět knihy, vytištěné na takovém papíře, by se musel nějakým způsobem vztahovat k bankovkám.
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Po období marného hledání vhodného literárního textu si musel pan Krupka přiznat,
že jedinou cestou k řešení vzniklého problému je napsat žádaný text sám.
Během lázeňského pobytu manželů Krupkových ve Velkých Losinách tak spatřila
světlo světa povídka Falešné bankovky. Jejím tématem je zpověď rázovitého individualisty z Prášil, vyučeného na počátku 30. let v papírně Egerth a později zaměstnaného v papírně ve Vraném nad Vltavou. Ten se začátkem 50. let rozhodne, aby „převezl
policajty“ a také sám sobě přilepšil, vyrobit falešné stokoruny. S pomocí přítele tiskaře,
který mu vyleptá autotypické štočky, a především s pomocí vlastní erudice ve výrobě
papíru dokáže svůj záměr dovést úspěšně k cíli.
Vypravěč vychází z přesvědčení, že pro úspěšné padělání bankovek je rozhodující
kvalita papíru, která je důležitější než přesná optická shoda falza s originálem. Nikdo
totiž nezkoumá detaily bankovky vizuálně, ale každý se orientuje především hmatem
a sluchem – bankovku promne v prstech a očekává charakteristické zašustění. Tento
důležitý postřeh dovoluje Krupkovi připoutat pozornost k napínavému ději, v jehož
průběhu odhalí čtenáři některá tajemství papírenské technologie. Naopak pasáže
textu, popisující postup a finesy výroby papíru, jsou organickou a funkční součástí
vyprávěného příběhu.
Jak bylo řečeno, idea knihy se zrodila z nápadu na originální ruční papír. Lubomír
Krupka se rozhodl promísit při výrobě papíru bílá bavlněná vlákna s tenkými barevnými proužky, vzniklými při skartaci starých bankovek. Když mu Česká národní
banka s odvoláním na předpisy odmítla poskytnout požadovaný materiál, obrátil se
na německou Deutsche Bundesbank, která mu obratem poslala dvě cihly slisovaných
skartovaných eurobankovek. Rozpuštěním obou cihel ve vodě získal potřebné množství
suroviny pro zamýšlený účel.
Pan Krupka nakonec vyrobil pro připravovanou knihu dva odlišné typy ručního
papíru: papír s vysokou hustotou bankovkových proužků pro obálku a předsádky knihy
a papír s nízkou hustotou proužků pro ručně šitý knižní blok s textem a ilustracemi.
S tématem knihy souzní i její grafická úprava: ručně sázený text je uspořádán do pravidelných obdélníkových obrazců o velikosti bankovky.
Aby vznikající kniha zůstala dílem jediného autora, ujal se Lubomír Krupka také role
ilustrátora. Pro výtvarný doprovod knihy zvolil již dříve vyzkoušený postup založený
na typografické metodě. Postup spočívá na barevném otisku několika řádků ruční
sazby, vícenásobně přetiskované za postupného úhlového pootáčení. Při použití šablony
je výsledkem pravidelný geometrický obrazec, hustě pokrytý překrývajícími se otisky
liter v několika vrstvách. Je snad zbytečné dodávat, že v případě recenzované povídky
mají výsledné obrazce opět tvar a velikost bankovek.
Kniha o falešných bankovkách, vytištěná na papíře z fragmentů pravých skartovaných
bankovek, je více než čtivou, vtipně napsanou povídkou a pozoruhodnou knižní kuriozitou. Je ojedinělým exemplářem dokonale autorského knižního výtvoru, ve kterém
vše, počínaje sepsáním textu a výrobou ručního papíru, přes ilustraci a ruční sazbu,
po tisk a knihařskou práci, je dílem jediného, vzácně talentovaného muže. A protože
pan Krupka prohlásil, že nemá další literární ambice, je možné, že zůstane příkladem
nejen ojedinělým, ale i jediným svého druhu…
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JAROSLAV BENDA A KRÁSNÁ KNIHA
Letošního 27. dubna uplynulo už sto třicet pět let od narození jedné z nejvýraznějších
osobností české moderní výtvarné kultury, všestranného umělce – malíře, grafika,
typografa, knižního úpravce a ilustrátora – Jaroslava Bendy (1882 – 1970). Spolu
s V. H. Brunnerem a Františkem Kyselou patřil ke generaci, jejíž tvůrčí cesta započala
ještě v období tzv. fin de siècle, tedy v čase melancholicky delikátní secese, aby později,
přes razantní kubistickou lekci, došla ve dvacátých letech k výrazné schematizaci
a zabstraktnění nosných dekorativních prvků v nově se utvářejícím stylotvorném
proudu art deco.
Bendovo umělecké směřování soustředilo se ponejvíce na výpravu krásné knihy, kdy
vtiskl nezaměnitelnou podobu zejména oblíbeným a vyhledávaným malým edičním
řadám, mezi nimiž je třeba na prvním místě jmenovat Novou edici Jaroslava Boučka
(Zo d´Axa: Z Mazasu do Jerusalema, 1909; Rudyard Kipling: Fantom nosítek, 1910,
aj.), Moderní bibliotéku Františka Adámka (N. E. Restif De la Bretonne: Dívky z aleje
vzdechů, 1909; Mathieu de Noailles: Užaslý obličej, 1911, aj.), a také Knihy dobrých
autorů Kamilly Neumannové (Gabriele d´Annunzio: Svatý Pantaleon a jiné novelly,
1907; Zinaida Nikolajevna Gippius: Noví lidé, 1907; Walter Pater: Imaginární portraity, 1907 aj.).
Umělcovo půlkulaté jubileum, se zvláštním zřetelem právě na jeho rozsáhlou tvorbu
knižní, připomněla v době od 7. června do 15. července pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová na Palachově náměstí, kde Benda nejen studoval, ale později sám působil
jako profesor a v letech 1926 až 1928 i jako její rektor. V závěsných plastových fóliích
bylo zde možno zhlédnout na devadesát (!) jím vypravených originálních knižních
titulů a představit tak jeho nápaditého ducha také v této, dnes poněkud opomíjené
oblasti, v plné šíři.
Toto záslužné připomenutí velké osobnosti naší knižní historie by bylo možno snad
jen ještě doplnit o poukaz na zasvěcený článek prof. V. V. Štecha k Bendovým padesátým narozeninám (České slovo 28. 4. 1932), kde autor, v souvislosti s výrobou a
utvářením každé hodnotné knihy, zdůrazňuje nutnost „opřít ji o řemeslo“ a „rozumět
ji jako celku, kde malířská výzdoba je jen jednou částí, souřadnou písmu, sazbě, předsádce a vazbě“. Tedy přesně to, co tento „knižní dekoratér z nejpovolanějších“ vždy
dodržoval a nesmlouvavě prosazoval i u svých žáků. Z vlastních Bendových publikací
pak stojí za připomínku jeho autobiografie O letech práce a přátelství (PNP a SČB,
Praha 1962), odborně zaměřený spis Výtvarník a technik na poli knihy a knihtisku
(1937), a také pozdější vzpomínky nazvané Léta s umělci (Orbis, Praha 1969)
GE
K OSOBNOSTI STEFANA GEORGE
Ad ZSČB 1/17: „Já před davem vždy prchal ke snu svému“
Nedá mi, abych v reakci na obsáhlou, a v mnohém objevnou, studii dr. G. Erharta
o životě a díle Stefana Georgeho nepřidala ještě tyto dva malé osobní postřehy:
Německý básník, dokonale se stylizující do vznešené podoby nedotknutelného barda, jen velmi zřídka svolil ke svému zobrazení en face. Většinou trval na portrétu
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zhotoveném pouze z profilu, kdy nejlépe vystoupily
rysy jeho bledých, pečlivě oholených lící, hrdě čnějící
brada a nazad sčesané husté vlasy nad myslitelským
čelem. Tak je tomu i na „umně idealizující podobizně“
od Karla Bauera (1868 – 1942) z roku 1901, která
nejspíše vzbudila dehonestující poznámku vídeňského
žurnalisty Antona Kuha (1890 – 1941), zachycenou
v knížce Friedricha Torberga Teta Joleschová: „Vypadá
jako stará ženská, co vypadá jako starý mužský“ (ČS,
Praha 1994, s. 169).
Tento žertovný postřeh samozřejmě nikterak nesnižuje celkový význam Georgova díla a je snad vhodné
na tomto místě připomenout i jméno jeho „dvorního“ ilustrátora – grafika, malíře a
afišisty Melchiora Lechtera (1865 – 1937). Umělce nesporně patřícího k vrcholným
zjevům německého Jugendstilu z konce 19. století, a to zejména v oblasti luxusní
bibliofilské knižní výpravy. Básníkovy knihy v tomto provedení vycházely ve známém nakladatelsví Georga Bondiho (1865 – 1935), založeném roku 1895 v Drážďanech, krátce poté, co se vydavatel a poeta poznali na jaře roku 1898 v Římě, v domě
malíře Ludwiga von Hofmanna. Na doporučení samotného Stefana Georgeho pak
vycházely zde také spisy autorů z jeho proslaveného „kruhu“, jmenovitě F. Gundolfa,
B. Vallentina, E. Bertrama, W. Sombarta a dalších.
Farza
MALÁ PŘIPOMÍNKA VELKÉHO BIBLIOFILA
Francouzský aristokrat Anne Philippe Claude de Caylus,
od jehož narození uplynulo 31. října již 325 let, byl nejen
poučený znalec starožitností, cestovatel a štědrý mecenáš,
ale i plodný spisovatel, kreslíř a grafik, jehož názorů si cenil
sám zakladatel klasické archeologie, velký německý estetik
Joachim J. Winckelmann. V neposlední řadě pak sběratel
uměleckých předmětů, o jehož velké lásce ke krásné knize
přináší drobnou črtu Novákova Vitrinka (roč. VII, r. 1929
– 30):
Hrabě de Caylus docela propadl bibliofilii a ovšem zanedbával svou choť. Ta si jednou posteskla: „Přála bych si být knihou, pak byste se o mě
spíše staral.“ Hrabě ji jen potěšil slovy: „Madame, pak by mi bylo milejší, kdybyste
byla almanach -, ten dostáváme každý rok nový“.
Esprit a konverzační pohotovost, tak příznačné pro celé 18. století, tomuto pozoruhodnému muži jistě nescházely. Není vyloučeno, že je z velké míry zdědil po své
matce, krásné markýze Marthe Margueritte Le Valois de Villette (1673 – 1743), neteři
proslulé madame de Maitenon a dvorní dámě na dvoře Ludvíka XIV. Jejích pamětí,
nesoucích název Mes Souvenirs, si cenil natolik i Voltaire, že je nechal vydat po více
než čtvrt století po její smrti v Nizozemsku tiskem.
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KONFERENCE O PETRU BEZRUČOVI VE SLEZSKÉM ZEMSKÉM MUZEU
V září t. r. proběhla ve SZM pod hlavní Patronací památníku Petra Bezruče konference
„Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil“ k 150. výročí jeho narození. Proběhla v rámci
60. ročníku festivalu Bezručova Opava, která tímto obnovuje svoji tradici literárněvědných konferenci. K výročí vyšlo i nové, ilustrované vydání Slezských písní; sborník
se všemi příspěvky, jež na konferenci zazněly, je plánován na příští rok.
Do budoucna lze počítat s užší spoluprací mezi Památníkem PB a SČB při badatelské
práci na styčných tématech mezi nimi. Diskuse na konferenci a zájem publika byly
bezprostřední a bohaté na otazníky kolem Bezručova odkazu. Rešerše z argumentace přednášejících odborníků vypovídá mimo jiné jasně o autorství tzv. nejstaršího
jádra Slezských písní, které jsou skutečně dílem Vladimíra Vaška alias Petra Bezruče
(o mladších vrstvách jeho lyriky nebylo nikdy pochyb).
- fh NOVÍ BROUČCI VYLETĚLI…
Přiznejme si, že nejproslulejší naše dětská knížka od evangelického kněze Jana Karafiáta (1846 – 1929) BROUČCI je v dnešní hektické době již více ve středu zájmu
zaujatých sběratelů a bibliofilsky zaměřených nadšenců než u nejmladšího publika,
kterému byla původně určena. V čase všemocné a všude přítomné televize již naprostá
většina „bývalých malých čtenářů“ upřednostňuje raději jejich zdařilé filmové zpracování v podobě Večerníčku z roku 1967, a jen málo z nich se ještě nechá okouzlit
půvabnými kresbami třeba takového Adolfa či Josefa Weniga nebo dokonce samotného
Vojtěcha Preissiga. Kalvínsky přísný tón některých „mravoučných“ pasáží je jim pak
vzdálen asi již opravdu hodně.
Práce na výzdobě Broučků od jejich prvního vydání v roce 1876 zaujala přes třicet (!)
našich známých i méně známých ilustátorů, vedle jmenovaných například i takového
Ondřeje Sekoru a Jiřího Trnku, a každý z nich jim vtiskl jinou, pokaždé však navýsost
zdařilou podobu.
V současné době řadu těchto příběhů milých svatojánků ukončuje krásný tisk, který s
nápaditostí a precizností sobě vlastní typograficky připravil a ve své privátní novoroční
edici Slza, jako její 31. svazek vydal Martin Dyrynk! Kniha, která vychází v roce
stočtyřicátého výročí prvního vydání, je tištěna na anglickém přírodním papíru chamois
Somerset, atypicky těžké gramáže (180 g/m2), v počtu 113 ručně číslovaných výtisků,
z nichž k prvním exemplářům (1 – 15) je vloženo i zvukové CD. Výzdoby se tentokrát
ujala mladá umělkyně Alena Krchová (nar. r. 1990 v Příbrami), absolventka Západočeské univerzity v Plzni, která jí věnovala dvě celostránkové kresby, ručně kolorované
(podepsané) a jednu drobnou závěrečnou, florálně pojatou vinětu.
Dyrynkovu edici Slza provází zde latinská deviza SONUM BONUM, tedy – dobré
slovo, dobrý zvuk, dobrý hlas. Zazněl mírou svrchovanou. Gratulujeme a děkujeme.
- Er -
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STÉ VÝROČÍ (NEJEN) EMANCIPANTSKÉ KNÍŽKY
V roce 2018 uplyne sto let od vydání pozoruhodné knižní publikace, která jistěže
nepatří striktně vzato k žánru bibliofilií, přesto jde o nemálo unikátní titul, o němž
mají povědomost již pouze na slovo vzatí znalci naší knižní kultury ze začátku 20. století a dozajista také literární lexikografové. Máme na mysli neprávem zapomenutou
nebo opomíjenou esejistickou prvotinu divadelní kritičky a prozaičky Pavly Buzkové
(roz. Jedličkové, žijící v letech 1885 až 1949) s nemálo transparentním názvem Žena
v životě a díle Macharově. Neboli zčásti monografickou, zčásti interpretační knihu,
která přišla na svět v závěrečných měsících první světové neboli Velké války, v době,
kdy se ještě psalo c. a k.
Autorčin debut vyšel v péči nakladatele F. Šimáčka v Praze (připomeňme, že tato
knižní firma tehdy sídlila v pražské Jeruzalémské ul. č. 11) i se dvěma podobiznami
spisovatelovými a byl nabízen za prodejní cenu 5 K. Což nebylo tak málo, uvážíme-li,
že v téže době týž Šimáček vydal Máchovu „nesmrtelnou romantickou báseň Máj“
coby „svazek věrně reprodukující původní vlastnoruční básníkův rukopis“ toliko
za K 1.20. Není jasné, zda tyto ceny byly již stanoveny s takřečenou dobovou „válečnou
přirážkou“. Podstatnější je, že nakladatel byl dlouhodobě příznivě nakloněn i prozaickým dílům psaným ženami a vydával kupříkladu romány Boženy Vikové-Kunětické,
ověnčené cenami České Akademie. Pro zpestření čtenářského světa ovšem nabízel
taktéž „rozkošné románky pro dámský svět“ z pera budoucí myslitelky Pavly Moudré
nebo dnes již pohříchu skoro neznámé překladatelky a novinářky Olgy Fastrové,
propagátorky tzv. ženské otázky, píšící pod žurnalistickým pseudonymem Yvonna.
V následujících desetiletích pak Pavla Buzková, která se i v meziválečném období
nemálo politicky angažovala, zatímco v literárních kruzích náležela k autorskému
okruhu Růženy Svobodové a Boženy Benešové, zaujala další esejistickou prací o jediném Šaldově románu Loutky a dělníci boží. Proslula zejména coby citlivá interpretka
a biografka kultovní herecké hvězdy Hany Kvapilové, jakož i editorka vzájemné
korespondence Hany Kvapilové a Růženy Svobodové. Nikoli náhodou se systematicky
zabývala i tuzemskou dobovou dramatickou tvorbou – a jak praví Lexikon české
literatury, s egidou mravního horlitelství analyzovala jednotlivá dramatická díla
„usilujíc dobrat se koření dramatičnosti a prověřujíc, nakolik autoři realizovali svůj
dramatický ideál“, přičemž se opírala o přesvědčení, že „právě v dramatu se duch
národa nejvíc zpytuje, oslavuje i kaje“. Platí to stále?
Nicméně se vraťme k jejímu knižnímu macharovskému eseji: byl sice vydán roku
1918, vznikal však, jak uvádí sama autorka, již na jaře 1916. Není pisateli známo,
proč nevyšel dřív, leč určité okolnosti na danou záležitost vrhají více světla: v létě
1916 byl totiž Josef Svatopluk Machar zatčen a strávil dva měsíce ve vídeňském
vězení kvůli několika „pobuřujícím“ protihabsburským a pročeským básním, které
ovšem napsal a uveřejnil ještě před první světovou válkou. A jistěže i kvůli podezření
z kontaktů s exilovou masarykovskou Mafií. Básník své vězeňské zážitky vylíčil
typicky sršatým způsobem ve vzpomínkovém spisu Kriminál, je ale pravděpodobné,
že Šimáček i po Macharově propuštění (vyšetřování básníkova „velezrádného“ jeho
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případu totiž pokračovalo) s vydáním autorčina eseje o tomto umělci a vášnivém
promasarykovském publicistovi otálel. Obecně řečeno první kniha Pavly Buzkové
do určité míry syntetizuje dobové názory na „ženskou otázku“ a přichází v kontextu
literární esejistiky a tváří v tvář postojům české společnosti se svého druhu emancipantským programem, tak jak postupně vykrystalizoval za časů tzv. předválečné moderny.
Nejstručnější charakteristika zmíněného díla uvádí, že Buzková na příkladu Macharova
osobního i tvůrčího vývoje zdůrazňuje především „zřetel k emancipačnímu zápasu
moderní ženy“. Literární kritik L. N. Zvěřina vzápětí po vydání knížky označil v časopise Kmen metodu, s níž autorka přistoupila z pohledu ušlechtilých emancipačních
snah k Macharově tvorbě, za „sentimentální kriticismus“, jeho argumentace však
nebyla nejpřesvědčivější. Buzková totiž vykládá básníkovy umělecké a společenské
názory jako doklad toho, že jde o „budoucího filosofického blížence Nietzscheova“.
Stojí za to si již její úvodní sentence připomenout: „Všechno slabé, všechno ,příliš
lidské‘ nevzbuzuje u něho soucitu. Víc než bolest upoutává ho pak její doprovod.
Jsou zaměstnány, ve střehu, pouze smysly a zatlačují měkčí polovinu bytosti tak, že ani
neuspěje povšimnouti si utrpení, jež je pro nás vždy čímsi abstraktním, dokud je sami
neprožijeme.“
Esejistka důkladně a s pozoruhodnou znalosti mnoha důvěrných reálií mapuje dosavadní Macharův citový život a v dramatech básníkových milostných vztahů vyhledává
situace, které jí umožňují zformulovat cosi jako dobový ideál ženství. S typicky macharovskou ironií se zmiňuje o maloměstských slečnách, vesměs patricijských dcerkách,
které též umělec s rozbolestnělou duší milovával, než seznal, že jsou vesměs „sladce
hloupé jak cukr“. Podrobně se zabývá i reálnou historií, která se stala tvůrci impulsem
k sepsání ve své době hojně čtené básnické skladby Magdalena. Připomíná i jeho obdiv
ke klasikům ruského písemnictví: netoliko k Dostojevskému, ale snad ještě více k Lermontovovi. Dává Macharovi za pravdu, proč ke svým láskám tak záhy vždy ochladl,
a posléze konstatuje: „V době jeho rozvoje nebylo však silné ženy, jež by protkla a
rozrazila obal, kterým před světem se chránil, jež by si ho byla zamilovala pro to, s čím
se nepřiznal, co bylo nutné pouze vytušiti a odvoditi z jeho práce i života – a již by
i Machar chtěl nazývati svou.“ A dodává: „A u nás v Čechách nevím, zda bych vůbec
pro něj takovou družku našla!“
Místy až eticky exaltovaná, leč pronikavá a prozíravá, byť zapomenutá knížka Pavly
Buzkové na jedné straně představuje subtilní literární esej, v němž prostřednictvím
cyklu sond do básníkova soukromí autorka hledá též interpretační klíč k Macharovu
dílu (arciže pouze ke knihám vydaným do roku 1916), na straně druhé v této esejistické
publikaci můžeme spatřovat svého druhu dobový manifest českých emancipačních
idejí a ideálů a z dnešního pohledu též knihu, v níž je beletristickým stylem zakotveno
určité protofeministické krédo. Na jednom místě Buzková výstižně poznamenává,
že „většina žen, o nichž básník píše, trpí nežitím“. Nesouhlas s tímto „nežitím“ tvoří
i těžiště její knihy Žena v životě a díle Macharově.
Vladimír Novotný
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LADISLAV LAMAČ: BIBLIOFILSKÉ ZÁJMY JSOU V OLOMOUCI STÁLE
ŽIVÉ
Mám před sebou pěkně vytištěnou a dobře čitelnou pozvánku na 84. bibliofilskou
besedu v Olomouci, konanou před čtvrt stoletím, v sobotu 7. března 1992 v Moravských
tiskařských závodech na Studentské ulici.
Na téma „Oldřich Menhart a Olomouc“ hovořil olomoucký bibliofil a knihovník
Bohuslav Smejkal, pozvánku podepsali další členové SČB Eduard Wondrák (chirurg,
básník, spisovatel), Adolf Vodáček (neúnavný a nezapomenutelný organisátor bibliofilů ze široké oblasti Moravy) – a na prvním místě Bohumír Kolář (znamenitý
učitel, spisovatel, editor bibliofilských tisků, redaktor kulturních rubrik olomouckých
novin). Ten jediný z uvedených bibliofilů je netoliko živý, ale hlavně také zcela mimořádně aktivní, a dává tak vzor a model mnoha dalším milovníkům krásných knih...
Není snadné opatřit si přehled jeho bibliofilských aktivit. V roce 2005 připravil vydání
překrásně vybaveného tisku, nazvaného „Setkání“. Je tu výběr prací tří výtvarných
umělců: Zdeněk Přikryl, sochař evropského jména; Ladislav Rusek, básník, znalec
výtvarného umění, v nejširších kruzích sběratelů oblíbený tvůrce exlibris; a Miloslav
Stibor, umělecký fotograf známý v celé Evropě. Práce všech tří výtvarných umělců
(tj. ukázky děl literárních i výtvarných) tvoří významnou část tohoto bibliofilského
tisku. Všichni tři umělci vedle své umělecké činnosti úspěšně působili po řadu let
i pedagogicky. Druhý a třetí z uvedených již nežijí.
Čtvrtým z tvůrců, kteří spojili své síly v tomto milém tisku, je právě bibliofil, pedagog,
umělec pera, úspěšný manažer kulturních událostí Bohumír Kolář (narozený 10. listopadu 1932 v Prostějově). Do roku 2005, kdy tisk „Setkání“ vyšel, vydal B. Kolář
podle soupisu 35 publikovaných prací, a od té doby řadu dalších...
Budiž poznamenáno, že v onom soupisu jsou uvedeny mnohé texty B. Koláře, věnované životu a dílu významných a oblíbených umělců, z nich zmiňme alespoň jména
O. F. Babler, Jindřich Štreit, A. Volkman.
Je vhodné již zde uvést, že kulturní činnost B. Koláře dosahuje i rozsáhlé odezvy a
veřejných uznání. Výpočet by byl značně dlouhý, za nejvýznamnější z nich snad lze
považovat udělení Cen za kulturu Statutárního města Olomouce za rok 2002 a Olomouckého kraje za rok 2007.
Je jistě účelné, abychom si již na tomto místě povšimli malé, ale cenné části literárního
díla B. Koláře – dlouholetého venkovského učitele a ředitele škol – jež je ukázkami
zastoupena v tisku „Setkání“. Jde o jeho prózy ze školského prostředí – plné pochopení
pro žáky i učitele. Myšlenka Schola ludus zde nachází své místo a použití. Do této
části zájmové sféry B. Koláře patří i krásně vybavená a vzorně vytištěná knížka „Verše
psané za katedrou“ (vyšla v r. 2000). Doufám, že autor bude i v této „školské“ části
svého spisovatelského úsilí pokračovat.
Předchozí poznámnky jsou míněny jako úvod k lepšímu poznání bibliofilské a autorské
besedy B. Koláře, konané dne 31. ledna 2017 v prostorné klubovně Knihovny města
Olomouce na náměstí Republiky pod názvem „Retrospektivy a vize“.
B. Kolář patří, pokud jde o spisování epigramů a aforismů, do nepočetné řady básníků
a myslitelů, kteří se této nevděčné literární oblasti věnovali. Na čestné místo jistě patří
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naši autoři Karel Havlíček Borovský a další Karlové – Čapek a Konrád, a třeba ještě
Jaromír John. Vzácné vzory najdeme i ve Francii (La Rochefoucauld, La Bruyère),
v Polsku (S. J. Lec), i jinde – ale moc jich není. Pro autory bývají podnětem lidské
nedostatky i společenská zla. Podnětů je přemnoho, takže B. Kolář jich nemá nedostatek, a tak v posledních letech je jeho umění plně vytíženo. Na recensované besedě autor
presentoval svoji úrodu za roky 2015 a 2016, převážně coby sociologickou a politologickou sondu do průběhu těchto dvou let. Potvrdil to konvolut jeho (opět krásných)
tisků vydaných v tomto dvouletém období: D netuctových myšlenek z roku MMXIV,
Disticha, Myšlenky inspirované undergroundem, Netuctové myšlenky nejsou smetí,
Ohlédnutí před cílovou páskou (k dílu básníka Zbyňka Šišky), Připomněl jsem si čas
od času, Půl tuctu tuctů, Smeteno bylo na hromádku. Ano, skutečně osm knižních
publikací, všechny pohledné.
Ve svém přednesu autor upozornil na pasáže těchto publikací, věnované mj. občanskému
klimatu, olomoucké historii, kulturnímu dění, struktuře obyvatelstva krajského města,
péči o památky, přednáškové činnosti. Škoda, ze B. Kolář již nepracuje v denním
tisku, jeho novinářské recense mívaly mimořádnou a kultivovanou úroveň, a ovšem
i větší publicitu, než umožní výše nákladu krásných tisků. Přítomní dávali zřetelně
najevo, že i v budoucnu uvítají Kolářovy aforismy...
Zájem o besedu i struktura a počet účastníků dávají signál k dalším zajímavým besedám
nad knižní úrodou i nad výběrem knižních hodnot, které jsou staršího data. Osobní
účast a krátké vystoupení ředitelky knihovny RNDr. Lenky Pruckové na recensované
besedě dává dobré vyhlídky i budoucím bibliofilským počinům. Jejich realisace není
snadná, ale vidím ji jako možnou a kulturní veřejností dobře a vděčně přijímanou.
V Olomouci 2. 3. 2017
FRANTIŠEK DVOŘÁČEK: KULTURNÍ UDÁLOSTI NA VYSOČINĚ 2016
AŽ 2017
V roce 55. výročí úmrtí básníka Jakuba Demla proběhla v Tasově ve dnech 15. až 17.
září 2016 mezinárodní literární konference Cožpak jsem chtěl, aby mne zařadili do
literatury aneb Jakub Deml a literární tradice.
Přednáška Šárky Kořínkové „Šaldovu Zápisníku z našeho Zápisníku“, která pojednávala o nových objevech ve vzájemné korespondenci J. Demla a F. X. Šaldy, už jakoby
předznamenávala následné vydání VI. dílu Korespondence Jakuba Demla s velkým
literární kritikem. V publikaci nazvané „Pozorné srdce“ jsou i reprodukce rukopisných
básníkových vepsání příteli F. X. Šaldovi.
Se svou přednáškou vystoupil také JUDr. Petr Ladman a nazval ji: „Dedikace J. Demla
s přihlédnutím k jeho přátelským vztahům k literátům“. (Vzápětí nato získal přísliby
dalších dedikací).
Milé bylo rovněž vystoupení básníkovy praneteře Marty Milotové, která svoje osobní
vzpomínání nazvala příznačně „Strýček z vily“.
Bylo těch pozoruhodných přednášek hodně. Těšíme se, že brzy vyjdou ve Sborníku,
který připravuje paní PhDr. Daniela Iwashita, která rovněž s velkou pečlivostí připravuje a řídí edici Korespondence.
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V rámci literární konference se konala pontifikální mše svatá za básníka J. Demla,
kterou celebroval biskup Mons. Pavel Posád, který následně požehnal i nově obnovený
náhrobek J. Demla a Pavly Kytlicové.
O tom kolik úsilí ale také financí bylo zapotřebí k rekonstrukci náhrobku opakovaně
poškozeného vandaly, hovořil tasovský farář P. Pavel Kryl.
Byl to také on, kdo měl 27. července 2017 zajímavou přednášku o díle a osudech
svého předchůdce v kapli sv. Michala. Jeho vystoupení zaznamenával kameraman
Libor Smejkal a mělo by se stát součástí videofilmu o tasovském literátovi, který se
už dokončuje.
Mimořádnou událostí se stalo představení publikace „Jan Zahradníček, Verše“, která
byla představena v Moravské zemské knihovně v Brně 15. února.
Jedná se o faksimile sešitu, který byl objeven díky valdickému historikovi vězeňství
Romanu Johnovi. Kniha je zrcadlovým vydáním originálu vepsaného do velkého
školního sešitu s tuhými deskami.
Verše jsou konfrontované s těmi, které byly publikovány ve sbírce „Čtyři léta“, kterou
sestavil PhDr. Bedřich Fučík na základě textů rekonstruovaných Zahradníčkem po
návratu z vězení.
Je překvapivé, že velká část původních textů zaznamenaných v sešitu je prakticky
identická s básněmi publikovanými ve sbírce „Čtyři léta“. Tak obdivuhodnou měl
básník Jan Zahradníček paměť.
Něco podobného se událo už v roce 1999, kdy byl ve svazcích StB v Pardubicích
nalezen rukopis Zahradníčkových básní, které tajně psal ve věznici na Mírově a které
předtím vyšly ve sbírce „Dům Strach“ v roce 1981 v Torontu.
V Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně byla 15. června 2017 uvedena
Zahradníčkova sbírka „Ježíškova košilka“ s ilustracemi Veroniky Vlkové, které mohli
návštěvníci spatřit i v originále.
V prostorách Mázhausu Nové radnice v Praze byla v srpnu 2016 pozoruhodná multimediální výstava nazvaná „Vzdorovali zlu“ – Josef Toufar a Jan Zahradníček, dva
příběhy českého 20. století.
Shodou okolností byla v kostele Sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou v prostorách
sakristie odhalena socha P. Josefa Toufara, kterou vytvořil sochař Olbram Zoubek.
Pracoval na ní, už upoutaný na vozíku, s pomocí výtahu. Je symbolické, že toto dílo,
které završilo jeho celoživotní tvorbu, dokončil nedlouho před svou smrtí.
Zmíním i dalšího sochaře Mistra Jana Koblasu, tvůrce jihlavského pomníku skladatele
Gustava Mahlera. Od roku 2004 pracoval na návrhu a následné realizaci Parku Gustava
Mahlera s motivy kamenných ptáků a ryb, jehož je Mahlerův pomník dominantou.
Oblastní galerie v Jihlavě uspořádala autorovi k jeho 75. narozeninám retrospektivní
výstavu „Dialogy s hmotou“. A Jihlava od sochaře J. Koblasy získala modely, podle
nichž vznikaly plastiky pro park.
Také dílo třebíčského výtvarníka a básníka Ladislava Nováka se letos hodně připomínalo hned na několika výstavách. Jednak v Galerii Moderna na výstavě „Pomíjivost
snů“, jednak v Muzeu Kampa na rozsáhlé výtvarné přehlídce umělců, kteří tvořili
během 60. roků.
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Autoři výstavu, kde byly práce Ladislava Nováka v sousedství děl Jiřího Koláře, s nímž
tehdy blízce spolupracoval, nazvali „Příliš mnoho zubů“. Veletržní palác zase představil
paralelu mezi Novákovou fónickou poezií a dílem zvukového básníka a performera
H. Chopina.
Do tisku je už připraveno vydání Novákovy literární pozůstalosti, která má vyjít ve
dvou svazcích v nakladatelství Dybbuk, a kterou k vydání připravil umělcův synovec
Dr. Michal Resl. Ten do ní také přenesl fotografie strýcových akcí, objektů, tak jak je
průběžně zachycoval, zaznamenával.
Dne 28. června 2017 ve věku nedožitých 95 let zemřel grafik a ilustrátor Jiří Blažek,
který studoval na UMPRUM v ateliéru knižní grafiky a typografie prof. Muziky.
Již od svatby v kostele sv. Štěpána v Praze, kde jeho manželství požehnal P. Jakub
Deml, se stal tasovský literát celoživotním přítelem jeho, i celé rodiny.
Do Tasova zajížděl často během války, kdy ilustroval a typograficky upravoval i některé
knihy z tasovské „dílny“. Dokonce pomáhal i s jejich prodejem a distribucí. Byl to
právě on, kdo inspiroval tasovskeho básníka k próze „Podzimní sen“.
Jakub Deml hluboce ctil i jeho sestru Blanku, oblíbenou dětskou lékařku, terciářku
dominikánského řádu, která tragicky zahynula, o níž napsal „Svatá Blanka“.
Rád bych se ještě zmínil o velkomeziříčské malířce a grafičce Lidmile Dohnalové,
která už dokončila knihu vzpomínek na válečná léta, kterou i sama ilustrovala. Se svými
rodiči tehdy žila v tasovské Papírně, uprostřed krásné přírody. Vzpomíná jak se každý
den po návratu ze školy zastavovala za tatínkem do jeho knihařské dílny, kde si kreslila
na ústřižky a různé papírky.
Pravidelným hostem tam býval i básník Jakub Deml, který tam měl svoje stálé místo
u kamen, u nichž sedával na laťkové židličce a povídal si s jejím otcem.
Ráda vzpomíná i na společné vycházky s básníkem, kdy jedna z nich vedla k velkému
nalezišti ochmýřených konikleců.
Inspirací se pro ni stala i Demlova vášeň, kdy na svých cestách po krajině zasazoval
jemné proutky topolů, které vydávaly silnou kořeněnou vůni tam, kde se jen dalo.
Není divu, že se také rozhodla pro ilustrování snad nejznámější Demlovy básnické
sbírky „Moji přátelé“.
Měla by to být ta „nejtasovštější“ výzdoba útlé knížečky, která kdysi oslnila i básníka
Vítězslava Nezvala.
Básníkem opěvované květy portrétovala přímo v místech, kudy Jakub Deml chodíval,
kde je obdivoval, kde ho inspirovaly k jedinečným veršům.
Nadto má každá zobrazována květina na pozadí autentickou kulisu – tu básníkem
milovaná místa, jindy pohledy na Tasov z různých stran a úhlů, siluetu kostela…
Originály zmíněných ilustrací už jsme mohli vidět v tasovské kapli sv. Michala při
nedávné autorčině výstavě pořádané v rámci Dnů otevřených ateliérů 8. 10. 2017.
Bylo smutnou skutečností, že lyrické knížky svého tatínka Stanislava Vodičky nemohla ilustrovat, ať už to byla kniha „Tam, kde usínají motýlové“, „Planina ticha“
anebo „Jepičí okamžiky“. Teprve po revoluci svými obrázky doprovodila tatínkovy
vzpomínky sevřené do knihy „Básník Jakub Deml v Tasově“, která předtím vyšla
jen v samizdatu a následně ještě s fotografiemi Jana Jakuba Zahradníčka.
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FRANTIŠEK DVOŘÁČEK: VZPOMÍNKA NA BÁSNÍKA JIŘÍHO KUBĚNU
Dne 10. srpna 2017 ve věku 81 let zemřel básník Jiří Kuběna (PhDr. Jiří Paukert),
historik umění, památkář a v létech 1994 – 2006 také kastelán státního hradu Bítov.
Svou péči o dílo milovaného básníka Otokara Březiny nesčíslněkrát prokazoval,
obětavě a nezištně, v jaroměřické Společnosti Otokara Březiny. Stal se také čestným
občanem Jaroměřic nad Rokytnou, ale také městyse Bítova. Prezident Havel mu udělil
státní vyznamenání za poezii – medaili za zásluhy I. stupně.
S Václavem Havlem se však přátelil již od svých studií na Filosofické fakultě v Brně,
kde ho pražský literát pod dojmem četby jeho veršů sám v roce 1953 vyhledal, a tak
vzniklo jejich celoživotní přátelství. Václav Havel nadto v roce 1956 založili ilegální
Společnost Jiřího Kuběny a následně i Šestatřicátníky. (V jednom z rozhovorů se
Kuběna zmiňoval o tom, že až jednou vyjde jeho obsáhlá korespondence s Václavem
Havlem, že to přinese mnohá překvapení).
Díky Kuběnovou zásahu bylo zachráněno jaroměřické Muzeum O. Březiny v původním domě s bytem básníka, kde se měly v 60. letech budovat obecní byty. A ještě
jednou zasáhnul – to na počátku divokých 90. let, kdy byl dům určený k demolici.
Byl také výsostným básníkem, který miloval O. Březinu, J. Demla, Jana Zahradníčka.
V době svého správcování na hradě Bítov uspořádal několik celostátních setkání básníků a literárních kritiků. Kromě řady básnických sbírek vydal výbor „Krev ve víno“,
knihu esejů „Paní na Duze“, vzpomínkovou knihu „Paměť básníka“. Nakladatelství
Host teď dokončuje vydání jeho celého souborného díla v osmi svazcích.
Zůstával věrný i Tasovu, kde připomínal Demlovo básnické dílo při významných
básníkových jubileích. Patřil rovněž k iniciátorům vytvoření Literárního památníku
Vysočiny ve staré tasovské škole. Při jeho otevření 30. 8. 2002 přednesl nezapomenutelný sugestivní projev, který byl jeho osobním vyznáním Vysočině, Horácku, jeho
umělcům. V posledních letech života bojoval s těžkou chorobou, kterou se mu alespoň
na čas podařilo přemoci.
Poslední roky jeho života nebyly snadné. Sám o tom 12. 8. 2016 napsal: „Ta blízkost
Smrti dotkla se mne prožitkem docela jiných dimenzí a jakkoliv jsem dnes vlastně
zdráv, Bůh ode mne – pro tento čas? – odňal pochodeň i putovní Kříž Slova, insignie
básníka – a jestli mne tu ještě ponechává – jak se dovím – bude to jenom proto, abych
si odžil – a dosvědčil – i tu odvrácenou a méně slavnou, na Ráj už ani v odlesku nepamatující stránku každé lidské existence tady na Zemi.
Snad jsem splnil své poslání Vyslance i Obyvatele Království Slova na Zemi – ale zbývá
ještě to nejtěžší, to každočlověčí, všelidské – porovnání se, vyrovnání se Smrtí…“
Rozloučení s básníkem, tak pevně spjatým s naším krajem, se konalo 15. srpna 2017
v kostele sv. Václava v obci Bítově, na řece Želetavce pod hradem Bítovem.
Nad rakví svého přítele promlouval Jaroslav Erik Frič, který svoje loučení končil
slovy: „Drahý Jiří, přimluv se za nás u Nebeského Otce, nechť je milostiv nejen duši
Tvojí, ale také duši nás všech, kteří zde dnes stojíme s úctou stráž u Tvého hrobu.
Oremus!“
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ÚMRTÍ VE SVĚTĚ LITERATURY A UMĚNÍ
Zájem odborných kritiků i zainteresované veřejnosti provázel dílo amerického básníka, překladatele a dramatika Johna Lawrence Ashberyho (nar. 28. července
1928 v Rochesteru ve státě New York) již od počátku 50. let minulého století, kdy vyšly jeho první sbírky Turandot (1953) a Some Trees / Jakési stromy (1956). Byl mistr
(někdy možná až mistrný žonglér) slova, který se „svou prozaickou kadencí a mnoha
nepřízvučnými slabikami, výraznými a častými středními cézurami (rozuměj: předěly
uvnitř verše), připomínajícími často francouzský alexandrín, dostal až na samu hranici
volného verše“ (Douglas Crase). Podobný v tom Verlainovi a Rimbaudovi, jejichž dílo
obdivoval a studoval nejen na amerických elitních učilištích (Harvardova, Columbijská
universita, aj), ale i v Paříži, kde od roku 1956 žil s francouzsko-baskickým poetou
Pierrem Martorym (1920 – 1998) a působil jako umělecký kritik a přední dopisovatel revue ART news. V pozdějším tvůrčím období, v čase, kdy vznikají sbírky jako
Three Poems / Tři básně (1972), Houseboat Days / Dny na hausbotu (1977) nebo
A Wave / Vlna (1984), psal tzv. „ionizovaným“ stylem v němž dal volný průchod
všemožným kombinačním asociacím, v němž i sama zájmena ztrácela svůj původní
určující význam a volně se mísily všechny časy. Četné hyperboly neznající žádné
omezující hranice, surreální metafory, které dle některých kritiků popírají i samotnou
logiku surrealismu. To vše v neustálém vzájemném prolínání, vířící kolem dokola
„jako uvolněné elektrony“. Mohlo by se říci: příklad „bezskrupulózního“ literárního
postmodernismu, který byl (často oprávněně) přijímán jen s vážnými výhradami nebo
přímo vystaven příkrému odmítnutí... Přesto vše jde o dílo závažné, jen těžko přehlédnutelné, mající již natrvalo své vyhraněné místo v nejnovějších dějinách světové
literatury. Ashbery napsal na třicet básnických sbírek, mezi posledními jsou to např.
Planisphere / Planisféra (2009) nebo Commotion of the Birds / Znepokojení ptáků
(2016), kterou se jeho celoživotní, více než šest desetiletí trvající umělecká tvorba
definitivně uzavřela. Spisovatel zemřel v Hudsonu 3. září tohoto roku.
Ve zmíněné sbírce Vlna se nachází báseň nazvaná Když jsi se procházel, kterou jakoby
se John Ashbery s námi již v předstihu loučil.
Když jsi se procházel,
vypadalo to, že chodíš
v kruhu.
Teď, když se blíží konec
úseky té cesty se rozevřely
jako pomeranč.
Uvnitř je světlo, tajemno
a jídlo.
Pojď se podívat. Ne kvůli mně. Kvůli tomu.
A když tam ještě budu, slib mi, že se
zase uvidíme.
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Karl Otto Götz byl posledním z významných tvůrců německé informelní malby.
Narozen v Cáchách 22. února 1914, studoval od počátku 30. let na tamní umělecko-průmyslové škole a první jeho abstraktní práce, vzniklé v této době zapříčinily již
roku 1935 oficiální zákaz jeho další tvorby, která se neslučovala s představami tehdejších činovníků národně socialistického establishmentu.
Poznal se s Willim Baumeisterem, Otto Dixem i Wolsem a jejich příklad nemohl
nezůstat bez odezvy v jeho další výtvarné tvorbě. Obrazy plné vnitřní tektoniky a
nervních, „povrch drásajících“ vln – monochronní i vícebarevné – přinesly mu plné
uznání brzy po skončení světové války, kdy byl roku 1949 přijat (jako jediný německý
umělec /!/) do legendární dánsko-belgicko-nizozemské tvůrčí skupiny Cobra.
K. O. Götz posléze zúročil posvém i podnětné příklady Maxe Ernsta, Hanse Arpa a
především Jacksona Pollocka, kdy podobný „empatement“, vysoký nános barevných
past, roztírá na ležícím plátně širokými hráběmi a dociluje tak mimořádně silného,
expresionisticky výbušného účinku.
Tyto principy uplatňuje pak od roku 1952 v právě založeném sdružení Quadriga,
působícím až do roku 1959 ve Frankfurtu nad Mohanem; sdružení považovaném
za první německou avantgardní skupinu vzniklou po druhé světové válce. Vedle
Götze byli jejími členy další (méně již známí) představitelé bezpředmětné malby jako
Heinz Kreutz (1923 – 2016), Otto Greis (1913 – 2000) a Bernard Schultze (1915
– 2005). A k tomuto původnímu „čtyřspřeží“ přidal se záhy také Emil Schumacher
(1912 – 1999).
Velký experimentátor a průkopník německé nepředmětné malby, mezi jehož světově
proslulé žáky patří například i Gerhard Richter a Sigmar Polke, Karl Otto Götz zemřel
ve věky sto tří let 19. srpna ve svém ateliéru ve Wolfenackeru v Porýní-Vestfálsku.
Jen málokterý umělec budil, a dodnes budí, takové rozpaky jako ruský malíř, národní
umělec SSSR, Ilja Sergejevič Glasunov, narozený v petrohradské šlechtické rodině
10. června 1930. Politický chameleón, se kterým si nevěděl dobře rady ani všemocný
komunistický režim; obratný rutinér, portrétista celebrit (italská herečka Gina Lollobrigida, švédský král Carl XVI. Gustav, chilský president Salvador Allende, kubánský
diktátor Fidel Castro aj.), vizionář, šovinistický patriot a současně vyznavač ducha „svaté
Rusi“, který se mnohdy nebál dotknout ani odvrácené, dlouho zatajované stránky své
léta zkoušené vlasti.To všechno byl autor monumentálních pláten s náměty dávné
historie, mytologie, revolučních vzpour i současného, všemožnými antagonismy
poznamenaného světa. Defilují na nich, svorně vedle sebe, carové, rudoarmějci, staré
venkovanky, mučedníci, světci se svatozáří, ukřižovaný Kristus, Mao, Lenin, Rasputin,
Einstein, Hitler, Mussolini, a další a další. ...Podivná scéna absurdní divadla, pro prostého diváka nepochybně ovšem ohromující a fascinující „sammelsurium“; mysteriózní
změť osudů, příběhů vzdálených i blízkých, kde může své místo nalézt každý: sympatizovat, milovat nebo nenávidět podle své letory a svého založení. Z těch nejznámějších
můžeme jmenovat obrazy Mysterium XX. Století (1978) nebo 100 století aneb Věčné
Rusko“ (1988), který je pojat jako obrovské lidové procesí jdoucí dějinami od kremelských hradeb stále dál do budoucnosti osvícené září nadpozemskou. Zájem veřejnosti
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o tato díla potvrdily již nekonečné fronty pře moskevskou „Manéží“ v roce 1978,
kdy za jediný měsíc zde první oficiálně povolenou výstavu shlédlo na dva miliony
návštěvníků, stojících běžně více než osmihodinové fronty.
Kontroverzní umělec, v posledních letech doslova hýčkaný Putinovým režimem,
zemřel v Moskvě letošního 9. července.
Arte povera neboli chudé umění představuje jistě jeden z nejvýznamnější uměleckých
proudů objevivších se na evropské výtvarné scéně v druhé polovině 60. let minulého
století. Tehdy v roce 1967 takto nazval díla skupiny třinácti italských výtvarníků
janovský kritik Germano Celant (*1940), která v současnosti již rychle nabývají
statutu plnohodnotných historických artefaktů. Přírodní suroviny – hlína, cement,
suché větve, uhlí, vosk, použité a opotřebované předměty z kůže, skla, textilu, plastů
či zkorodovaných kovů, dokonce živá zvířata jako expoziční objekty. To vše našlo své
vděčné místo ve výtvorech těchto nonkonformních umělců a přesvědčivě tak definovalo
novou estetiku, založenou na varovném apelu proti stále narůstajícímu bezduchému
materiálnímu konzumu a s ním spojeného úpadku duchovního.
Jedním z předních tvůrců tohoto směru byl i rodák z řeckého Pirea Jannis Kounellis
(nar. 23. března 1936), jehož expozici jsme mohli navštívit v pražském Letohrádku
královny Anny (alias Belvederu) na jaře roku 1993. Stejně jako výstava dalšího
čelného představitele Arte povera Maria Merze (1925 – 2003) v Galerii hl. města
Prahy o dva roky později, vyvolala zákonitě nejednoznačnou odezvu, dokázala však,
že ani v oblasti výtvarné nelze zabránit radikálním změnám a posunům do rovin, kde
nutně dochází již k přímé „komunikaci s divákem na základě kulturních metafor
prostřednictvím „neuměleckých materiálů, objektů a sestav“, kde „jde o zprostředkování poetiky světa tvůrce v konkrétním prostoru a místě rozličnými, často neobyčejně
banálními předměty, objekty a prostředky“, jak napsal historik umění Vojtěch Lahoda
právě u příležitosti zmíněné Kounellisovy výstavy.
Umělec, žijící od roku 1956 trvale v Itálii, zemřel 16. února 2017 v nemocnici Villa
Mafalda v Římě.
Alexandr Kliment (vlastním jménem Alexandr Klimentěv) narozený 31. 1. 1929 v
Turnově zemřel v Praze letošního 22. března. Patřil bezesporu mezi nejlepší autory
naší současné prózy a v literatuře si své jméno získal již svou první knížkou nazvanou
Marie (1960), o které výstižně napsal literární kritik Vladimír Novotný, že se „stala
protestem české prózy proti vládě mrtvého dogmatismu“. V literární tvorbě pokračoval
úspěšně i v následujících letech (kafkovsky laděný povídkový soubor Hodinky s vodotryskem, 1965), krátce po roce 1970 však již publikovat nemohl a jeho práce byly staženy
z veřejných knihoven. Absurdní zákaz, který o několik let předcházel spisovatelův
podpis pod Chartou 77. Kliment vycházel tak pouze v domácích samizdatových edicích
a v Torontu, kde roku 1979 manželé Škvorečtí vydali jeho román Nuda v Čechách
a o dva roky později román Šťastný život.
-Gustav Erhart-
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FILATELIE A SPOLKY
Také by tento příspěvek mohl mít shakespearovský titul „marná
známky snaha“. Není to jednoduché, dostat se do emisního plánu
českých poštovních známek. SČB se pokoušel podat návrh na
vydání známky ke stému výročí trvání Spolku v roce 2008.
Bezvýsledně. Letos jsme podnikli podobný pokus k nastávajícímu
110. výročí – 2018. Narazili jsme na argumentaci, že ediční plán
bude zcela zaplněn v souvislosti se stým výročím vzniku republiky. Do třetice zkoušíme, zcela mimo kulaté výročí, prosadit se
do emisního plánu v roce 2019. Kdyby se věc podařila, návrhu
známky by se ujal profesor Rostislav Vaněk z VŠUP. Budeme tentokrát úspěšní?
Zcela v jiné situaci je Sdružení českých umělců grafiků Hollar. K jeho stému výročí
trvání vydala Česká pošta známku s nominální hodnotou 20 Kč dne 20. září 2017.
Autory jsou Jan Kavan a Pavel Sivko, rytcem Václav Fajt. Motiv známky se nabízí
automaticky: portrét Hollarův, za ním silueta Pražského hradu z pohledu od sídla
sdružení a léta trvání 1917 – 2017.
pl
PROJEKT PROVENIO
Projekt „Provenio“ (Metodika výzkumu knižních proveniencí) Knihovny Národního muzea v Praze v několika posledních letech přinesl do českého knižního světa
přiblížení důležité tématiky knižního sběratelství v dávné i nedávné historii. Jedná
se především o průběžně doplňovanou on-line databázi vlastníků knih a knižních
sbírek na internetové adrese www.provenio.net.
Pro budoucí historiky, zajímající se o dějiny SČB, znamená tato databáze základní
pomůcku pro průzkum knihoven a archivů osobností mj. Josefa Vojtěcha Nováčka,
Arthura Nováka, Karla Josefa Obrátila, Kamilla Reslera, Josefa Váchala a dalších.
Non multa, sed multum!
- fh ZPRÁVY SPOLKOVÉ
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SČB KONANÉ DNE 13. KVĚTNA 2017
v prostorách restaurace hotelu Absolutum v Praze 7.
Rok se s rokem sešel a pro členy Spolku českých bibliofilů opět nastal sváteční den,
kdy si mohli navzájem pohlédnout směle do tváří a zúročit svou činnost za minulé
období. Valná hromada probíhala v příjemné zasedací síní holešovické restaurace
Absolutum, kam se nás všech 56 účastníků pohodlně vešlo.
Vzácný host, paní Elen Kubíčková, nás nejprve seznámila s indickým devatenáctistrunným nástrojem a pak předvedla svou virtuózní hru.
Zasedání poté zahájil na minulé VH zvolený předseda SČB JUDr. Petr Ladman. Přivítal všechny přítomné a poprosil o minutu ticha za ty členy, kteří v mezidobí VH 2016
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až 2017 zemřeli. Jsou to Jiřina Preisová z Tábora, Miroslav Krejčí ze Šternberka a
Karel Křiváček z Hluboké nad Vltavou.
PhDr. Gustav Erhart a PhDr. Josef Čejka pohovořili o vydavatelském plánu spolku.
O dosavadních a připravovaných publikacích. Edici Inventa, pro kterou připravují
jako třetí subskripční tisk básnickou sbírku Josefa Čejky „Přespolní“ s výtvarným
doprovodem Pavla Roučky. V plánu je subskripční tisk „Když housle umlknou“
Édourda Dubuse a v tisku je členská Prémie „Žernovy zítřků“ Zdeňka Řezníčka.
Redaktor PhDr. J. Čejka objasnil možnosti používání nového spolkového webu, který
připravil a vede. Ke dni VH jej navštívilo již 661 zájemců. Pro účast ve „Fóru čtenářů“
je nutno se registrovat tzv. trojkolově tj. 1x registrovat a 2x přihlásit.
Ke slovu se dostal jednatel Ing. Petr Tylínek a seznámil přítomné s činností SČB
v období od minulé VH konané 18.června 2016. Ze Zpráv 2/2016, kde byl uveřejněn
zápis minulé VH, vyplývá, že její úkoly byly v podstatě splněny. Díky PhDr. J. Čejkovi
byl splněn hlavní dlouhodobý úkol zavedení nového webu SČB „spolekceskychbibliofilu.cz.“ psáno takto vcelku. Téměř polovina členů již běžně používá internet, což
usnadňuje a zlevňuje vzájemnou komunikaci.
V Bulletinu 1/17 byl zveřejněn návrh kandidátky nového výboru; každý měl před
i v době konání VH možnost se k ní vyjádřit. Za další členy výboru byli kooptováni
Filip Hynek a JUDr. Karel Kropík.
Za subskripci „Malíř Bohumír Žemlička“ získal při příležitosti soutěže O nejkrásnější českou knihu roku 2016 čestný předseda Spolku Martin Dyrynk Cenu Vojtěcha
Preissiga. Ceny byly vyhlašovány v letohrádku Hvězda 19. dubna 2017. Vladimír
Kalenský v katalogu píše: „Stejně jako je výjimečný soulad formy s obsahem knihy, či
integrita výtvarného a technického pojetí, je zcela výjimečné i ocenění této publikace,
vydané k životnímu jubileu Martina Dyrynka… jde rovněž o symbolické poděkování
za jeho neúnavnou práci ve prospěch tradice, kvality a krásy české knihy“.
Martin Dyrynk také připravil již 39. svazek Pupilly s názvem „Dedikace“ s verši a
grafikou Františka Januly.
Příruční archív v Jílovém u Prahy je prozatím z technických důvodů nepoužíván.
Na vybavení se pracuje.
Žádost Spolku společně s SSPE adresovaná komisi Ministerstva obchodu a průmyslu
ČR o vydání poštovní známky skončila zamítnutím. Dle písemného vyjádření navrhované náměty nenašly u členů komise většinovou podporu! Odmítnutím skončilo
i jednání o možnostech bezplatného využívání reprezentativních prostor Národního
muzea např. pro předávání čestných členství.
Mezi úspěšné akce patřilo posezení nad knihou Ing. Břetislava Ditrycha „Prostě Paříž,“
doplněné úryvky připravovaného průvodce kulturní Paříží v podání předsedy JUDr.
Petra Ladmana, v prostorách Galerie Hollar v pondělí 3. dubna 2017. Díky vstřícnosti
vedení galerie bude možné využívat její prostory i v budoucnu. Těšíme se na nápady!
Výbor navrhl uskutečnit podzimní návštěvu knihařského ateliéru manželů Krupkových
v Úvalech u Prahy. PhDr. J. Čejka přišel s nápadem připravit prezentaci SČB pro
mládež, jako krátký dokument nejen o knihách, který by se mohl uplatnit v rámci
školních projektových dnů.
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Před zahájením VH měli přítomní, kromě stálé nabídky spolkových tisků, také možnost zakoupit I. svazek Edice Inventa „Igitur čili Elbehnonovo šílenství“ Stéphana
Mallarmé v překladu Petra Krále se skvostnou grafickou přílohou ve vzácně užívané
technice Vernis mou Lucie Raškovové. K vydání připravil PhDr. G. Erhart. Dalším
významným počinem našich redaktorů PhDr. J. Čejky a PhDr. G. Erharta byl nabízený
„Slovník bibliofila“ s grafickou přílohou ak. mal. Michaela Rittsteina.
K dispozici byla Pamětní kniha, do níž další „umělecký záznam“ připraví Pavel Roučka
a oba díly spolkové kroniky. Štafetu jejího vedení přejali po Miroslavu Stroleném
Ing. Alena Oplová a Josef Šuchman.
Následně se slova ujala hospodářka SČB Ing. Alena Oplová, aby přednesla svou
Zprávu o hospodaření za rok 2016:
Do roku 2016 jsme vstupovali s peněžními prostředky ve výši 170 906,95 Kč (z toho
157 237,95 Kč na účtu, 13 669,- Kč v pokladně).
V roce 2016 činily příjmy spolku 26 864,03 Kč. Největší část příjmů spolku samozřejmě tvoří členské příspěvky. Jednalo se o částku 108 900,- Kč a činí 40,6 % celkových příjmů v hodnoceném roce. Dalším významným zdrojem příjmů byl prodej
publikací a grafik spolku ve výši 47 910,- Kč. Příjem od členů za účast na večeři po
Valné hromadě činil 10 000,- Kč (byla z něho hrazena večeře účastníků a související
provozní náklady) a úroky z účtu ve výši 254,03 Kč.
Významnou příjmovou položkou tvořily v roce 2016 peněžní dary v celkové výši
101.000,- Kč. Podstatnou část – 87 000,- Kč – věnovali sponzoři Martinu Dyrynkovi
na vydání bibliofilské subskripce „Malíř Bohumír Žemlička“. Přestože jsou sponzoři
uvedeni v této publikaci, dovolujeme si je uvést i zde. Jou to Alena a Martin Štumpfovi, Jitka a Michal Novotní, Libuše a Zdeněk Sklenářovi, Daniela Dyrynková,
Dagmar a Ivan Vodochodští, Peter Idinger, Rudolf Krutský, Miroslav Popelka,
Václav Stiebr, firma S paper a Archetyp, z.s.
Pro Slovník bibliofila daroval litografii s námětem Labutě ve 4 variantách akad. mal.
Michael Rittstein. Na vydání Pupilly č. 39 přispěla sponzorským darem (8.000,- Kč)
ing. Alena Oplová a na činnost spolku obecně JUDr. Petr Ladman (6.000,- Kč).
Děkujeme i dalším členům spolku za jednorázové peněžité dary a dále všem členům,
kteří navyšují svůj roční příspěvek o stokorunové i vyšší částky, nebo platí členské
příspěvky, i když z věkových důvodů nebo pro své čestné členství již nejsou povinováni
příspěvky platit.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat těm, kteří tak činí delší dobu. Jsou to paní a
pánové akad. mal. Jiří Anderle, dr. Josef Čejka, Miroslav Červík, Milena Horáčková, Zdeněk Charvát, Petr Kábrt, Marie Kosinová, Karel Křiváček, ing. Josef
Kučera, JUDr. Ladislav Lamač, Emil Mateiciuc, Jitka Procházková, František
Rybář, ing. Jan Schneeweis a Doubravka Svobodová. Samozřejmě si ceníme všech
dalších členů, kteří platí příspěvky včas a pravidelně. Je nám velmi líto, že někteří členové museli ukončit své členství proto, že jim to osobní finanční situace neumožňuje.
Jako každé dobrovolné společenství řešíme situace, kdy člen nebo členka přestane se
spolkem komunikovat a z různých příčin neohlásí ukončení svého členství. My to zjišťujeme jen náhodně, zpravidla tak, že se nám vrací nedoručitelná pošta, člen neodpovídá
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na mailové dotazy, jeho telefonní číslo je zrušeno a v účetnictví chybí roční členský
příspěvek. Snažíme se dopátrat, co se děje, a proto trvá delší dobu, než se rozhodne
o ukončení členství. Z této situace také plynou evidované nedoplatky příspěvků, které
činily na konci roku 2016 56 100,- Kč. Tato částka se skládá z neuhrazených příspěvků 11 členů za čtyři roky ve výši 25 300,- Kč, kterým bylo členství před touto Valnou
hromadou ukončeno, a 30 800,- Kč za 21 členů, kteří dluží příspěvky za 2 až 3 roky.
U těchto členů ještě o doplacení usilujeme.
Výdaje spolku v roce 2016 činily 339 955,37 Kč. Nejvíce prostředků – 221 471,- Kč
– bylo vydáno především na krásné bibliofilské tisky: Josef Čejka, Gustav Erhart:
Slovník bibliofila (650 výtisků), Stéphane Mallarmé: Igitur aneb Elbehnonovo šílenství (160 ručně číslovaných výtisků), Martin Dyrynk: Malíř Bohumil Žemlička (150
ručně číslovaných výtisků, náklady v podstatě pokryty sponzorskými dary), Pupilly
č. 38 od Michala Šandy: Krákora, a Pupilly č. 39 od Františka Januly: Dedikace
F. Forejtovi, J. Šímovi, F. Tichému, R. Volrábovi (pokryta sponzorským darem) a
za jídelní lístek pro účastníky večere po Valné hromadě a další drobné tisky (např.
certifikáty pro Čestného předsedu, laureáta ceny V. Preissiga apod). Je zřejmé, že bez
vysokých sponzorských příspěvků by tolik bibliofilských tisků vydáno být nemohlo.
Na zpracování a tisk Zpráv č. 2/2015 (uhrazeno v lednu 2016), dvou Zpráv za rok
2016 vč. přílohy o Jakubu Demelovi a vydání Informačního bulletinu 1/2016
bylo vydáno celkem 56 361,- Kč. Přes využívání mailové komunikace s řadou členů
a osobní doručování je nutné nadále zasílat řadě členů tisky poštou, poštovné dosáhlo
14 952,- Kč. Mezi další nákladové položky patří mj. náklady na konání Valné hromady
ve výši 8 809,- Kč (byly pokryty příspěvky účastníků společné večeře). Za kancelářské
potřeby, vč. rozmnožování tiskovin, bylo vydáno 7 688,- Kč, odměna laureátce ceny
Vojtěcha Preissiga (Barboře Toman Tylové za knihu „Jde o to, by o něco šlo.Typograf Oldřich Hlavsa“) činila 5 000,- Kč, za přechod na novou internetovou doménu
„spolekceskychbibliofilu“ bylo uhrazeno 1 264,- Kč, za vedení účtu Českou spořitelnou 2 612,- Kč a roční nájem prostor pro archiv v Jílovém 500,- Kč.
V roce 2016 činily příjmy spolku 268 064,03 Kč a výdaje 339 955,57 Kč, výsledná
ztráta činí 71 891,54,- Kč. Z těchto důvodů jsme za rok 2016 neplatily daň z příjmu.
Daňové přiznání s přílohou Zpráva o finančním hospodaření za rok 2016, bylo podáno
v březnu 2017 na příslušný finanční úřad. Za jeho zpracování děkujeme člence spolku
paní Dagmar Vlčkové.
Do roku 2017 jsme vstupovali s částkou 98 825,41 Kč (z toho na účtu 83 273,41 Kč
a v pokladně 15 552,- Kč).
Ing. A. Oplová také přečetla Roční souhrnnou zprávu revizorů účtů SČB za rok
2016, kterou zpracovali Dagmar Vlčková a Petr Kábrt:
Stav účetních dokladů a hotovost v pokladně spolku jsou pravidelně čtvrtletně kontrolovány.
Příjmy spolku činily v hodnoceném roce 268 064,03 Kč a výdaje 339 955,57 Kč,
výsledná ztráta 71 891,- Kč. Významnou příjmovou položkou byly v roce 2016
sponzorské peněžité dary, bez kterých se zřejmě vydávání náročných bibliofilských
publikací neobejde. Pokladní hotovost k 31. 12. 2016 činila 15 552,- Kč a zůstatek
na účtu České spořitelny 83 273,41 Kč.
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Revizoři účtu opakovaně upozorňují na rizika opožděných nebo i absentujících plateb
členských příspěvků, které pak chybějí pro rozvoj spolkové činnosti, a to jak v podobě
vydávání bibliofilských tisků, tak konání různých spolkových akcí.
Přestože se výbor všemi prostředky snaží kontaktovat členy, kteří delší dobu příspěvky
neplatí, doporučují revizoři účtů, aby u těch členů, kteří více než dva roky nereagují,
jim po předchozím upomenutí v souladu s § 8 bod 4. stanov spolku členství ukončil.
Revizoři účtů konstatují, že výbor spolku v hodnoceném období pracoval odpovědně,
bohužel některým členům jejich zdravotní stav nebo rodinné povinnosti neumožňovaly
pravidelnou účast. Proto doporučují zvýšit počet členů výboru pro větší zastupitelnost
a plnění nových úkolů. Za celkovou činnost doporučují výboru poděkovat a vyslovit
mu absolutorium.
Následovala Zpráva předsedy a redaktova Zpráv JUDr. Petra Ladmana, v níž nastínil
„bilanci slibů, přání“ a další program činnosti spolku.
Do volební komise byli navrženi a posléze zvoleni Filip Hynek jako její předseda a
členové František Jirásko a Jan Sucharda. Do návrhové komise pak Jiří Kryl, Ing. Vladimír Sonnberg a Mgr. Lenka Šlajerová.
Za volební komisi pak Filip Hynek seznámil přítomné s kandidátkou nového výboru.
Do následné diskuse se jako první přihlásil Ing. Břetislav Ditrych. Poděkoval za novou
podobu webu, doporučil další setkávání v prostorách Galerie Hollar a upozornil na
připravovanou výstavu o rodině Vokolků v Pardubicích.
RNDr. Karel Žižkovský informoval o odkazu grafik a obrazů Zdeňka Mézla tomu,
kdo se zaváže k jejich občasnému vystavení. NG neprojevila zájem a GHMP nepovažuje autora za příliš známého! Upozornil na akci konanou ke 100. výročí Hollaru
v Roztockém zámku.
PhDr. J Čejka informoval o výstavě spolku Hollar v Lysé nad Labem, Ing. Pavel Cimala
o výstavě zakladatelů Hollaru a výstavě ze sbírek galerie v Havlíčkově Brodu.
V dopise JUDr. Ladislava Lamače se přítomní seznámili s činností olomoucké sekce.
Za třebíčskou sekci promluvil MUDr. František Dvořáček. Informoval o Demlovské
konferenci a následném sborníku, vzájemné korespondenci Demla a Šaldy, objevu
sešitů veršů z věznice Leopoldov Jana Zahradníčka, soše faráře Toufara od Olbrama
Zoubka v sakristii kostela Sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou, výstavě ke spolupráci básníka Ladislava Nováka a Jiřího Koláře v Třebíči, o produkci tiskaře z Jestřebí
a úryvcích z dopisů B. Reynka synovi.
Za nepřítomnou Mgr. Lenku Šulcovou seznámil s činností sekce v Nové Pace pan
František Jirásko. Již 9. rokem zde probíhají a jsou plánovány literární večery se
živými debatami. Např. Zuzany Li, Denise Molčarova a Ju Chua, se slovinskými
autory Barbarou Pogačnik, básníkem Petrem Hruškou, besedy s Karlem Hvížďalou,
Jiřím Voňkou, Terezou Boučkovou, Jiřím Padevětem, kat. knězem Tomášem Petráčkem, či večer pro děti s Martinem Rakem. Kristina Váňová z Čapkovi Strže ad.
PhDr. Ila Šedo musel schůzi předčasně opustit, takže na jeho zprávu o činnosti plzeňské
sekce se již nedostalo.
Jednatel sdělil přítomným, že slavnostní večeři si objednalo pouhých 5 členů, nebylo
tedy možné vydat Jídelní lístek s grafikou. Další debata se stočila k tématu nového
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webu a jeho ovládání. PhDr. J. Čejka vysvětlil možné způsoby přístupu. Předseda
JUDr. P. Ladman a JUDr. K. Kropík navrhli připomenout významné členy spolku
slavnostním listem (např. Josefa Roučku, Vladislava Brože, Jiřinu Jedličkovou).
Po ukončení diskuse vyzval předseda volební komise Filip Hynek přítomné k volbě
nového výboru. Předsedou byl všemi hlasy zvolen JUDr. Petr Ladman, do funkce
2. místopředsedy PhDr. Gustav Erhart a místo 1. místopředsedy zůstane zatím
neobsazeno. Dalšími členy výboru byli zvoleni PhDr. Josef Čejka, Filip Hynek,
JUDr. Karel Kropík, Ing. Alena Oplová, Ing. Petr Tylínek, Mgr. Klára Vanišová a dva
revizoří účtů, a to Dagmar Vlčková a Petr Kábrt. Jak bylo konstatováno, proběhla
volba podle stanov.
Předseda JUDr. P. Ladman navrhl udělit čestné členství výtvarníku Pavlu Roučkovi
a Josefu Šuchmanovi za obětavou práci pro spolek, což bylo následně všemi hlasy
odsouhlaseno. Pan Josef Šuchman pronesl pár slov o tom, jak se stal bibliofilem.
Zavzpomínal na večery v Národním muzeu, zmínil se o osobnostech, se kterými se
při sbírání bibliofilských tisků setkal. Apeloval na získávání mladých členů, sponzorů
a pomocných rukou.
USNESENÍ VH SČB, konané dne 13. května 2017
1. schvaluje zápis z minulé valné hromady, který je obsahem Zpráv 2/16,
2. schvaluje zprávy přednesené funkcionáři výboru, a to
-zprávu jednatele za rok 2016,
-zprávu o hospodaření za rok 2016,
-souhrnnou zprávu revizorů účtů za rok 2016,
-zprávu předsedy spolku a redaktora Zpráv o stavu plnění úkolů z minulé VH,
3. schvaluje udělení čestného členství Pavlu Roučkovi a Josefu Šuchmanovi,
4. schvaluje zprávu o udělení ceny V. Preissiga Martinu Dyrynkovi za knihu
„Malíř Bohumír Žemlička“,
5. uděluje absolutorium odstupujícímu výboru spolku,
6. bere na vědomí sdělení PhDr. G. Erharta o připravovaných bibliofilských tiscích,
7. bere na vědomí sdělení PhDr. J. Čejky k webovým stránkám spolku, zejména
jejich informativnímu a komunikačním charakteru, a přípravě fotogalerie,
8. bere na vědomí zprávy ze sekcí
9. bere na vědomí trvalou změnu adresy sídla SČB, a to Jateční 25, 170 00 Praha 7.
Na závěr předseda SČB JUDr. Petr Ladman poděkoval všem přítomným za účast a
jejich aktivitu a, vyzval k odpovědnému řešení spolkových problémů, zmínil příští rok
110. výročí založení Spolku českých bibliofilů a ukončil jednání Valné hromady 2017.
Zapsal: jednatel Ing. Petr Tylínek.
SČB USPOŘÁDAL NĚKOLIK AKCÍ PRO SVÉ ČLENY
V roce 2017 se realizoval záměr navázat na letitou tradici a obnovit pro členy vycházky,
prohlídky, komponované pořady, společné návštěvy ateliérů nebo výstav.
První vlaštovkou bylo podvečerní posezení v Galerii Hollar dne 3. dubna 2017.
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Ve spolupráci s Klubem přátel Hollaru a SČUG HOLLAR více jak 30 návštěvníků
shlédlo pořad nazvaný Pařížská zákoutí. Břetislav Ditrych četl básně, zkrácené příběhy
a poznámky ze své knihy Prostě Paříž, imaginární procházku Paříží a jejími méně
známými zákoutími uskutečnil četbou z léta připravovaného a dosud nedokončeného
rukopisu Nejpařížštější Paříž Petr Ladman.
*
14. října 2017 se konala návštěva s prohlídkou Ateliéru Krupka v Úvalech u Prahy.
Sešlo se nás čtrnáct a všichni se shodli na tom, že prožili nezapomenutelné odpoledne.
Manželé Miroslava a Lubomír Krupkovi za 35 let činnosti povýšili řemeslo na umění.
Viděli jsme restaurování starých vazeb, jak vznikají vazby dle vlastních návrhů, poznali tvorbu ručního papíru, měli možnost vidět vybavení písmolijny, spatřit místo, kde
vzniká ruční sazba, prolistovat si knihy z produkce vlastního nakladatelství Ve stráni a
mnoho dalšího. Na každou otázku jsme dostali fundovanou odpověď a náš obdiv byl
přijat se skromným úsměvem. Posíláme poděkování za opravdu jedinečný bibliofilský
zážitek.
Malé, (ale o to zasvěcenější a od autorů nejpovolanějších) nahlédnutí do tvorby Ateliéru
Krupka si čtenáři mohou přečíst z příspěvků – recenzí od Evy Čapkové a dr. Jiřího
Bernarda Krtičky na úvod oddílu „recenze, zprávy, informace“ tohoto čísla Zpráv.
*
Třetí letošní pozvánka směřovala opět do krásného prostředí Galerie Hollar na Smetanově nábřeží v Praze. U příležitosti výstavy našeho čestného člena Kamila Lhotáka
proběhlo setkání členů SČB a Klubu přátel Hollaru na pořadu nazvaném Neznámý
známý Kamil Lhoták. Znalec umělcova díla Libor Šteffek hovořil o radostech a strastech s prací na právě vydané monografii Kamil Lhoták Obrazy a Břetislav Ditrych
přečetl kapitolu o neznámých Lhotákových dopisech ze své knihy V jiném světle.
Všichni, kdo byli na tomto podvečeru – a bylo nás tentokrát 33 – si kromě pohoštění
odnesli i nové poznatky z díla a života umělce, jehož ilustrace a grafiky jsou chloubou
a ozdobou v našich knihovnách.
pl
ÚMRTÍ
Naše nejsmutnější rubrika. Jak by bylo psaní Zpráv a následně jejich čtení příjemnější,
kdyby tyto řádky zde nebyly. Krátce po Valné hromadě přišlo několik smutečních
oznámení:
Dne 11. července zemřel PhDr. Jaroslav Bránský z Boskovic; 19. července Josef Hrubý
z Plzně; po prázdninách následovaly další informace o úmrtí: 8. září JUDr. Martin
Štumpf z Prahy; 4. října akademický malíř Vladimír Renčín z Hoděšovic.
red
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PhDr. JAROSLAV BRÁNSKÝ (1928 – 2017)
Když jsem v minulých Zprávách psal krátké blahopřání do Boskovic panu doktoru
Bránskému k udělení ceny města Boskovice, netušil jsem, že si možná tuto gratulaci
od všech bibliofilů nepřečte. Jako vzpomínku na našeho člena si dovolím ocitovat
několik řádek z naší vzájemné korespondence, z dopisu datovaného 2. února 2011
v Boskovicích: „... Snad se Vám budou Meandry aspoň trochu líbit, najdete v nich
mnoho svých známých – např. mé zážitky s dr. Karlem Žižkovským. ... „Bestiář“ vyjde
v boskovickém nakladatelství „ALBERT“, ... majitel je dr. Šalé, bývalý asistent na
Masarykově univerzitě v Brně, jeho manželka je mou bývalou žákyní. Většinu svých
knih jsem v tomto nakladatelství vydal, ... přes 20 titulů. ...Před více než padesáti lety
jsem vojančil v Bruntále, dělal jsem písaře velitelské roty, do které patřil i Pravoslav
Kneidl, můj spolužák z Karlovy univerzity. Jak je to všechno už dávno! A já jsem se
vrátil do rodných Boskovic ... Nicméně jsem dokázal, že i na malém městě se dá leccos
udělat, jak to vždy zdůrazňoval můj přítel Ludvík Kundera. Dnes už se jen raduji, že
mnozí moji žáci jsou na místech, kde jsem kdysi chtěl být já. Abych jmenoval alespoň
někoho: mým žákem je Pavel Kosatík, který sice vystudoval v Praze práva, ale odešel
k literatuře. Vzpomínám i na Adolfa Vodáčka, ... který se narodil v Boskovicích a
byl dávným přítelem naší rodiny. A protože olomoucká univerzita je mou druhou
„alma mater“, kde jsem vystudoval český jazyk a literaturu, mám či měl jsem mnoho
známých i v této hanácké metropoli, jako JUDr. Lamače, Ruska, Aljo Berana nebo
slavistku Helenu Bauerovou, rovněž svou žákyni. ...“
S J. Bránským jsme se setkávali na valných hromadách, několika příspěvky obohatil
i Zprávy. Jeho památka bude zachována v myslích členů SČB.
-PLJOSEF HRUBÝ (1932 – 2017)
Je smutné pomyšlení, že již nikde a nikdy nevyjdou nové verše Josefa Hrubého. Stejně
tak, že nás nepotěší svou přítomností, svým pohledem na okolní svět. Osamocena
zůstala jeho bohatá knihovna, jeho sbírka autogramů. Josef Hrubý stejně jako já miloval
cestování, daleké kraje. Velmi těžko se smiřuji s tím, že jeho život je uzavřenou kapitolou. Prosté konstatování, že odešel čestný člen Spolku českých bibliofilů (podobně
jako jiná ohodnocení jeho díla a života, laureát Magnesie Litery, Ceny Bohumila
Polana, umělecké ceny města Plzně za celoživotní dílo, ceny Plže, ale též básník
oceňovaný i za hranicemi, např. v Německu, Francii, Itálii) se píše velmi těžko. J. Hrubý
bude chybět i jako autor vzpomínek na své přátele, otištěných ve Zprávách. Pro náš
časopis inicioval rubriku „Zlatý fond“ o knihách, které má nejraději. Napsal svým
typickým rukopisem o B. Hrabalovi, F. Halasovi, V. Holanovi a dalších.
Přejme mu, ať se s nimi na Onom Světě (tím jako bychom připomněli Josefu Hrubému
jeho milované Pošumaví!) v čítárně nebeské knihovny setká.
-PL-
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HOLD BIBLIOFILŮM A BIBLIOFILSTVÍ
Rovněž tenhle sloupek je do určité míry pozdravením Josefu Hrubému, zdravicí směřující na onen svět, v němž již básník pobývá, neboť stojí za to připomenout, že nebožtík
byl také náruživý bibliofil a vytvořil desítky bibliofilských tisků. Pravděpodobně šlo o
tisky různé hodnoty a nestejnorodého provedení (málokdo je má a může mít v úplnosti
k dispozici), leč autorova náklonnost k bibliofilské tvorbě ho provázela a dozajista
i povzbuzovala bezmála celý život. Jak známo, náš život vezdejší není peříčko a patří
k němu i rozmanité bizarní „skotačinky“, někdy ovšem diktované vysokým věkem.
Proto raději nechtějme vědět, kohopak si Josef Hrubý v pětaosmdesáti letech vyvolil
za „nejlepšího přítele“, leč bibliofilie jsou v tom dozajista nevinně. Možná právě tady
a teď o poznání víc platí známé rčení, že kdo s kým zachází, ten jeho přičiněním
i zjevně schází.
Leč honem zpět k požehnanému bibliofilství! Na pomyslném nedávném počátku
tématu, o němž hodláme pojednat, byl Malý slovník bibliofila, připravený v roce 1989
předčasně zesnulým Václavem Mariou Kimákem (1950 – 2002). Uplynula necelá
tři desetiletí a Spolek českých bibliofilů (SČB) na někdejší Kimákův ediční počin
navázal chvályhodně a blahodárně. Začal vydávat edici Knihovna bibliofila a v ní jako
úvodní svazek uchystal (v podobě členské neprodejné prémie SČB za léta 2014 až
2016) více než stodevadesátistránkovou publikaci Slovník bibliofila. Autoři by měli
být napsáni zlatým písmem: Josef Čejka a Gustav Erhart (tato knižní prémie jistěže
prošla i pečlivou odbornou revizí). Autorská koncepce, jež se nejzřetelněji zrcadlí
ve slovníkovém hesláři, by se dala stručně charakterizovat coby „vše o bibliofiliích
a bibliofilech a nejenom o nich“. Problematika spojená s bibliofily a bibliofiliemi je
ve slovníku předkládána jako specifický fenomén knižní kultury a literární kultury
v širokém slova smyslu.
To je v posuzování Čejkovy a Erhartovy slovníkové příručky jednoznačně nejpodstatnější moment a tento přístup umožňuje přistupovat k faktu literární bibliofilie i z
tematického i časového nadhledu. Dalo by se říci, že heslář je na jedné straně připraven velice pečlivě, na straně druhé je i velice „pestrý“. Určitě nikoho, přesněji řečeno
nikoho jen trochu zasvěcenějšího nepřekvapí ani malinko, že ve slovníku jsou hesla
jako namátkou Lešehradeum, Ferdinand Scotti nebo z novějších časů Poezie mimo
domov (PmD), někoho však může zarazit, že v hesláři se píše o deníku Neue Zürcher
Zeitung nebo proč je tu pojem excerpce. Asi k tomu nějaké závažné důvody existují.
Slovník bibliofila se zdá být bezchybný, jeho pověsti však jistěže neuškodí drobný
postesk: z ruské sféry mohl být zmíněn znamenitý Almanach bibliofila – a pohříchu
nejednotně jsou uváděna občanská jména tvůrců: někdy zde jsou (kromě uměleckých
pseudonymů), jindy ovšem bohužel nikoli. Naopak lze s potěšením kvitovat, že ve
slovníkovém hesláři nechybí ani takoví bibliologové jako Jan Thon a Josef Volf – a
jistěže i mnozí další, kolikrát v dnešních dobách neprávem zapomenutí nebo opomíjení
významní činitelé naší knižní kultury.
A co plzeňský bibliofil, zesnulý Josef Hrubý: jestlipak též figuruje v tomto slovníku?
Nikoli, neboť v době, kdy Slovník bibliofila přišel na svět, dlel ještě Hrubý na tomto
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širém světě. Redakce se držela zásady, že až na nepatrné výjimky nebudou v hesláři
zastoupeny osobnosti žijící, jejichž dílo doposud není uzavřeno, byť by si v leckterých
případech samostatný medailon nesporně zasloužily. Nevíme, zda by se to týkalo
rovněž Josefa Hrubého, dá se však předpokládat, že se ještě před svým skonem stačil
s Čejkovým a Erhartovým slovníkem přinejmenším seznámit. Nepochybně ho ocenil.
Dr. No
/Recenzi Slovníku bibliofila přetiskujeme z www.literarnizapad.cz se souhlasem
autora. Redakce/.
VÝZVA
Redakce Zpráv se obrací na členy a příznivce SČB s prosbou o poskytnutí jakéhokoliv
kontaktu na akademickou malířku a grafičku paní Jitku Vrbovou, autorku ilustrační
výzdoby mnoha knih, zejména z 60. a 70. let minulého století, jmenovitě Matysových
Sedmi (1964), Palivcových Sít (1969), Holanových Příběhů (1970) a dalších.
VÝZVA ÚPLNĚ NA ZÁVĚR
Několik členů SČB se rozhodlo podpořit činnost Spolku darem bibliofilií a grafik a
vznikla tak iniciativa uspořádat pro účastníky Valné hromady 2018 aukci. Aukci bude
zajišťovat aukční síň SYMPOSION; členové, kteří by chtěli využít této příležitosti
a nabídnout do aukce své duplikáty, mohou tak učinit a rozhodnout se, zda výtěžek
z dražby jejich knih budou věnovat Spolku, nebo zda si dosaženou cenu (po odečtení
15% na náklady spojené s aukcí) po skončení dražby převezmou.
Bližší informace se dozvíte asi 2 měsíce před konáním VH formou sdělení e-mailem
a na webových stránkách SČB.
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