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Literární
zádrhele

Pavel Řezníček

Flaubert je vynálezcem flobertky

Felliniho felace

v tunelu

vedoucím mezi stádo Przewalského koní

Je to jen konev

Tato rozhodná slova neodrazí entomologa

karborundový měsíc

na horké střeše lunaparku

a slunce plné zmuchlaných punčoch

Komentář k básni

Poznej 10 rozdílů:

Felliniho felace

na cestě 

směřující mezi stehna starého kocoura

Je to jen láhev

Tato frivolní slova nerozesmějí správce lunaparku

křemíkový měsíc

na ledovém pozadí entomologa

a slunce vycpané dámskými spodničkami

Karl Thurgau von Jabkowicz

„Přečetl jsem si předmluvu Jana Štolby k antolo-

gii vydané Dybukkem. Za vážnou polemiku ten

text nestojí, za ironickou rýmovačku snad ano“ –

tolik básník Jaroslav Čejka k minulému číslu

Dobré adresy. A my tedy tiskneme hahaha verší-

ky autora, který je v tisku persona non grata (viz

jeho životopis na Britských listech), protože jako

šéfredaktor komunistické Tvorby by ve své době

nepochybně udělal totéž. Ona ta doba vůbec byla

stejná: tenkrát, když Štoll někoho pohaněl, nikdo

ho netiskl, a když dnes Štolba napíše kritickou

poznámku, hned je s básníkem utrum. Anebo že

by Dybbuk nebyl Dybukk?

Ale dosti ironie, pojďme do toho naprudko.

Vždycky když čtu bláboly z pera zneuznaných au-

torů s rudou knížkou, chce se mi s prominutím

blít. Jejich srovnávání současné doby s komunis-

tickou diktaturou je pobuřující. I liberálnější

osmdesátá léta nebyla ničím jiným než kriminá-

lem. Absolutní hnus jsou ovšem podobná přirov-

návání konkrétních osobností, jako to učinil Ja-

roslav Čejka. Srovnávat moc Ladislav Štolla a Ja-

na Štolby a hlavně jejich mravní úroveň může le-

da mimořádný sprosťák.

Korespondenci máme za sebou a přejděme

k tomu, co vás tedy čeká v nynějším čísle. Proto-

že jsme stále za kamny, není dubnová Dobrá ad-

resa nejrozsáhlejší. Jsem ale rád, že vznikla nová

pravidelná rubrika Podél trati, v níž se budete

potkávat s texty Zdeňka Mitáčka. Vykopali jsme

také z hrobu Odilla Stradického ze Strdic a v mi-

mořádné příloze tentokrát přetiskujeme poslední

číslo katolického undergroundového časopisu

Uhlí, rudy, geologický průzkum, jehož dnes již le-

gendární humor v devadesátých letech oblažoval

všech 13 pravidelných subskribentů.

Přeji vám krásný den, co nezničí Obrys-

-Kmen.

Václav Dvořák

Vážení a milí,

dnes začneme veršováním:

Milý Jene Štolbo,

jseš spřízněnej volbou

se Štollem i Skálou!

I když vo tom nevíš,

máš úchylku stálou:

voni táhli vlevo,

ty zas doprava;

je to s váma zkrátka

pěkná votrava.

Zaživa vás nikdo nečte

a po smrti vám to sečte

někdo z ňákejch ÚSTRků

za to, že jste slušnejm lidem

pěkně sprostě, zato s klidem

šli furt po krku...
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rik, protože nejde o vědu. Byl snad Ján Langoš historik? Byl

to především „pamětník“ toho všeho, co se tady dělo za

panství uhlířské víry, a zdá se, že měl ten talent, že si ne-

přestal pamatovat. Většina ostatních si nic nepamatuje. Tah-

le paměť není ani tak o dokumentech, ale hlavně o smradu

komunismu, o strachu z komunismu, o pocitech z té doby.

To nemá s historickým bádáním vůbec nic společného. On

je taky obdobný slovenský ústav daleko lépe nazván: Ústav

paměti národa. Ale protože u nás se už o paměti nedá mlu-

vit, tak tam naši marťani nacpali slovo „totalita“, protože

o tom nikdo neví, co to je. Slováci mají v čele ústavu, jestli

jsem to dobře pochopil, předsedu správní rady; žádného ře-

ditele jsem u nich nenašel. U nás je sice jakoby nejvyšším

orgánem Rada ústavu, ale „výkon“ je na řediteli. Jak někdo

může třeba pravdivě zkoumat tehdejší „kádrovou práci“,

když v těch nezbedných letech zavolala přehazovačka z OV

KSČ na nějaký podnik řediteli, aby vydusil toho či onoho.

Tam našli nějaký ohebný paragraf a bylo vymalováno. Co

na to historik? No že to bylo podle dokumentů všechno

v pořádku. Ty vole, to je věda nevěda...

U Jiřího Pernese mně nevadí, že navštěvoval VUML ne-

bo že se o tom ve svém životopise nezmínil. Vadí mi, že je

(případně byl) členem politické strany Moravané. A to jsem

taky z Moravy.

P. S.: Pár dní po tomto zápisku jsem si opět četl Zábra-

novy Deníky. Ten si na jednom místě dělá z VUMLu legraci

P
řemýš
liv

ci

Bloudění
hvozdy

všemi
(4)

Z
kuste se někdy procvakat portály, kde

se hledají a prodávají knihy. To je jízda!

To jsou koalice!

Tak třeba na knihy.bazos.cz, poptávka

z 26. února 2010. „Koupím knihy: 1) Ransdorf

Miroslav Nové čtení Karla Marxe, 2) Keller Jan Vze-

stup a pád středních vrstev, 3) Gregor Achille Přije-

de Patron, 4) Herrmann Ignát Smíšené zboží.“

Co se v takovéhle hlavě musí odehrávat za

dramata?!

Ale pojďme dál, ať nezabloudíme.

Nějak jsem druhý den pracovního týdne

(2. března) nemohl dospat a vstával jsem už

v 5.30. Běhal jsem po kuchyni jako ohař a nevě-

děl, co sežrat. Tak jsem si dal radši čtvrt litru kafe

a pak zapnul ČT 24. K případu Jiřího Pernese, no-

vého ředitele Ústavu pro výzkum totalitních reži-

mů, tam diskutovali Petruška Šustrová a syn Vác-

lava Bendy Patrik. Přeli se, zda je horší být „stu-

dentem“ VUMLu (Pernes), nebo funkcionářem

SSM (Žáček). Komedie největší. Ani jeden z nich

nebyl v SSM, natož aby studoval VUML, ale chytří

byli jako stádo lejn. (Je to dobře, má vůbec lejno

množné číslo? Ta lejna, asi ano.) Místo aby svorně

řekli, že takovému ústavu nemá co šéfovat histo-
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a navrhuje, že by také mohl existovat PUML, čti: Předjitřní univer-

zita marxismu-leninismu.

Ale pojďme dál, ať nezabloudíme.

Potom jsem si šel cosi koupit na Ládví do prodejny tisku v pod-

chodu metra. Uprostřed místnosti stál starší pán a ajavajoval: Ježíš-

márjá, proč ještě tohleto?! Na plakátku, kterým každý den Mladá

fronta DNES v rámci reklamy připomíná nějaký zásadní článek ze

svých stránek, bylo vytištěno: Paroubek: Spasím hokej!

Na rozdíl od toho nešťastného pána bych to tak černě neviděl. Pře-

mýšlejme. Kdyby se tak skutečně stalo, J. P. si musí aspoň jednou

obout kanady a vyjet někde na led. A to už se vytváří prostor, kdy je

možno ho u mantinelu, bez porušení pravidel, trochu vybodyčekovat.

Ale pojďme dál, ať nezabloudíme.

S mírným zpožděním vyšly Zprávy Spolku českých bibliofilů

2/2009. Bohužel většina článků je převzatá z jiných zdrojů. Mě po-

těšily texty z Aršíků Josefa Floriana, který v nich drží dál pochodeň

svého otce.

Když sv. Pavel mluví o „církvích“, to jenom proto, aby označil místo,

kde se věřící nacházejí. Není tam zmínka o církvi evangelické ani pro-

testantské, dokonce ne o husitské nebo Československé! Hus také žádnou

církev nezaložil.

(...)

Ekumenická setkání a tzv. bohoslužby, kde stojí arcibiskup a husi-

té za kalvínským stolem, ba i husitská „farářka“ – je činnost naprosto

Když sv. Pavel mluví o „církvích“, to

jenom proto, aby označil místo, kde

se věřící nacházejí. Není tam zmínka

o církvi evangelické ani

protestantské, dokonce ne o husitské

nebo Československé! Hus také

žádnou církev nezaložil.

(...)

Ekumenická setkání a tzv.

bohoslužby, kde stojí arcibiskup

a husité za kalvínským stolem, ba

i husitská „farářka“ – je činnost

naprosto nesmyslná: katolíci

nemohou přijmout učení jinověrců

a husité se nezdají, že by byli ochotni

něco slevit ze svých omylů.
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Jenže jiné to je, když se píšou voloviny

a nesmysly... 9. března 2010 zveřejnil Portál

české literatury článek Nová čísla tištěných

a internetových periodik, kde je též zmíněno

březnové číslo Dobré adresy. Autor zde píše:

Na síti si můžete stáhnout Dobrou adresu

3/2010, v níž mj. Jan Štolba kritizuje Antolo-

gii české poezie I. díl (Dybbuk). Je to jak

v tom klasickém vtipu o Zikmundovi, jak

upálil Husa v Kostnici. Byl to Hanzelka,

který naboural Rusa..., atd.

Štolbův článek měl být původně před-

mluvou do zmíněné antologie, takže ji dost

dobře nemohl (a nemůže) kritizovat. Když

už někdo neumí ani za tu minutu, co hledí

do knihy nebo časopisu, pochopit, o co jde,

tak ať jde radši dělat někam pí ár, tam se

uplatní lépe. Měl jsem kdysi před rokem

1989 takovou kolegyni, která udělala vždyc-

ky všechno úplně opačně. Ale v jejím přípa-

dě bych mluvil o nadání a talentu. V případě

výše popsaném nevím. Zkrátka nevím, co

už musí člověk s textem udělat, aby si jeho

letmý čtenář aspoň přečetl první odstavec.

Ale pojďme dál, ať nezabloudíme.

Někdy buď na konci gymnázia, nebo

v prvním ročníku VŠ jsem kamarádil s jed-

nou slečnou z Dobrušky, a ta mi poslala jako

P
řemýš
liv

ci

nesmyslná: katolíci nemohou přijmout učení jinověrců a husité se ne-

zdají, že by byli ochotni něco slevit ze svých omylů.

(Zhoubný ekumenismus. In: 11. Aršíky Josefa Floriana, jaro 1995)

Ale pojďme dál, ať nezabloudíme.

Jedním z „neviditelných“ časopisů je Akord, revue pro literatu-

ru, umění a život, navazující na Akord založený Jaroslavem Dury-

chem. Iva Kotrlá jako redaktorka se snaží, seč může, bez příspěv-

ků státu, naplnit ho „křesťanskými“ texty. Že to slovo dávám do

uvozovek, neznamená, že bych se mu nějak vysmíval, naopak.

Chci tím zesílit složitost situace, kdy skupina lidí stojí mimo fi-

nanční zdroje jak obecné (státní), tak i zvláštní (katolické). Protože

Kotrlá i předseda redakční rady P. František Lízna jsou, aspoň mi

to tak připadá, v současné katolické církvi stále v jakési disident-

ské pozici.

Na Akordu se mi líbí, že pravidelně v části O knihách píše i o těch,

které už vyšly relativně dávno nebo se na ně pozapomnělo. V pro-

sincovém čísle 2009 je tou knihou Brouskovo Podřezávání větve

(Torst, 1999). Autorovu knihu Na brigádě (Toronto, 1977; tu napsal

Brousek se Škvoreckým a podrobují zde kritice oficiální básnickou

produkci 70. let) využívá k „proměřování“ Brouska. Na to totiž vět-

šina autorů zapomíná: když jednou řekneš, že je král nahý, tak bys

pak na to neměl zapomínat (ne na to, že je nahý, ale že jsi to řekl ta-

ky ty!). Osobně tvrdý a zřetelný přístup k okupaci, Brousek v kritice lax-

něji pojal – neboť ho v Německu ztratil. Oproti domovu a tamnímu éto-

su. Protože ale mohl tisknout, vynikal nastandart(!; J. Š.)ně. Tu se mo-

táme kolem jádra podobného stylu – přece jen málo přesné – kritiky

z brigády zahraniční. To jeho dávný přítel Zábrana v Praze je v kritice

současníků adresnější – a stručnější, v žité pravdě. Není přitom na bri-

gádě, neboť ty Češi odjakživa trochu, i víc, šidí.

Ale pojďme dál, ať nezabloudíme.

Jedna z nejpodivuhodnějších figur ve světové politice je libyjský

vůdce Muammar Kaddáfí. Ten je v názorech konzistentní jako loch-

neska. Teď zase operuje v záporné amplitudě. Vyhlásil válku švý-

carským sýrům, čokoládě a nožíkům. Jeho současná fotografie pro-

běhla tiskem a pro nás to znamená velké plus. Až se o něm bude na-

táčet film, je jisté, kdo ho bude hrát: Pavel Liška. Ne ten zpěvák, ale

herec. Z oka mu vypadl! Být Liškou, už si začnu pomalu studovat

třísvazkovou Zelenou knihu.

Ale pojďme dál, ať nezabloudíme.

Když se o nás někde píše, tak jsme rádi. Dobrá adresa i „její“ jed-

notlivé oudy. Dokonce jsme rádi, i když se píše špatně. Jednak je to

důležitá zpráva směrem k nám, jednak i špatné „psaní“ je lepší než

žádné, jak říká stará pravda. A většina starých pravd je stále čer-

stvých.
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dárek Kocourkovu knihu Extáze (1971) z hradeckého krajského nakla-

datelství Kruh. Nejenže jsem do té doby neměl potuchy o Kocourkovi,

ale ani o L. Zívrovi, jehož reprodukce Kocourkovy masky zdobila kni-

hu. To tak vždycky začíná jako sněhová koule a pak se to valí a naba-

luje. Tak jsem se taky dostal k jejich dalšímu novopackému spolužá-

kovi, fotografu Hákovi. Extázi si na můj popud koupilo dalších cca pět

čtenářů. Já si pak postupně sháněl po antikvariátech další Kocourko-

vy knihy. Ty už pro mě sice nebyly tak „třeskuté“, ale byly od něj.

No a teď dal Michal Jareš do kupy všechny Kocourkovy deníky,

které byly v šumperském muzeu (kdo ví, kolik toho je v takových

muzeích „zakopáno“). No nádhera, co mám k tomu více napsat!

Všechno už napsali recenzenti. Snad dvě věci se nikde neobjevily.

1) Jeho styl, použití slov, koncovek jsou v naprosté většině zá-

pisků současné. Znáte-li dopisy vašich dědů či babiček z té doby, tak

tohle je úplně jiná sorta. To je, jako kdybyste si pustili nějaký kon-

verzační film z přelomu dvacátých a třicátých let a všichni by tam

mluvili dnešním akcentem, přirozenými hlasy, žádnou tou zpíva-

nou „filmovštinou“.

2) Přestože jde o deníky, možná nejdůležitějším Kocourkovým

„médiem“ je dopis – ať už skutečně napsaný, či jen rozepsaný, nebo

jen dopis symbolický. Ano, dopis jako symbol, dopis jako tehdejší

způsob komunikace (správný vědec se schopností přesného vyjad-

řování by v tomto jednom obecném dopise uměl vypozorovat něko-

lik samostatných dopisů, a ještě by je typově rozdělil podle vzniku

a podle „adresy“). Dopis, dopisování, pošta – to byl tehdejší internet.

Deníky (s přeryvem) zahrnují časové období od 26. prosince

1926 do 23. června 1932. Tohle je jiné literární zpracování Česko-

slovenské republiky. Nakladatelství Dauphin ťalo přesně do živého!

Pro pořádek. Josef Kocourek: Marto. Deníky 1927–1932. Editor:

Michal Jareš. Dauphin, Praha-Podlesí 2009. 543 stran, cena neuve-

dena.

Ale pojďme dál, ať nezabloudíme.

Na závěr něco hodně optimistického. Dostali jsme se ženou od

syna k našim narozeninám lístky na představení La Putyka R. No-

váka. Do června vyprodáno. Hraje se od 21.00, ani se mi tam moc

nechtělo.

No to bych pokadil, kdybych to neviděl. Připadal jsem si jako po-

sunutý v čase, kdy jsem jezdil v polovině sedmdesátých let do Brna na

Provázek, když jeho hvězdy ještě tak nesvítily a nehrály na sebe. Po

cca 35 letech Novák a jeho parta, složená nejen z herců, ale i ze spor-

tovců a tanečníků, předvádí nový cirkus v české hospodě se stejnou

energií a s ještě více nápady. Ať se jdou všechny ty ad hoc herecké sou-

bory, které hrají „zájezdové“ nebo na „ksichtu“ založené kusy, vycpat.

Či lépe vymísit. Divadlo se děje v holešovické La Fabrice. Howgh!

Jakub Šofar

Jeho styl, použití slov, koncovek jsou

v naprosté většině zápisků

současné. Znáte-li dopisy vašich

dědů či babiček z té doby, tak tohle

je úplně jiná sorta. To je, jako

kdybyste si pustili nějaký

konverzační film z přelomu

dvacátých a třicátých let a všichni by

tam mluvili dnešním akcentem,

přirozenými hlasy, žádnou tou

zpívanou „filmovštinou“.
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Otázka dne: 

Kdy se vražda stane

nepříjemnou

skutečností?

Když přijde řeč na vyhnání Němců, jsou

někteří čeští novináři ochotní žonglovat se

slovy tak umně, jako by se své řemeslo uči-

li v cirkusu Berousek. Naposledy to v Lido-

vých novinách předvedl Luboš Palata, když

se zmínil o knížce česko-německé komise

historiků. „Od vydání této knížky se už ani

na jedné straně hranic nemohou tvrdit ne-

smysly – jako že Češi při vyhnání povraždi-

li čtvrt milionů Němců, což desetiletí tvrdi-

li mnozí němečtí politici. Ale také se tam

konstatuje, že Češi mají odpovědnost za

ztracené životy až třiceti tisíc sudetských

Němců. Nepříjemná skutečnost, s níž se

musíme naučit žít.“ Hleďme, jak se Palatovi

mezi dvěma údaji podařilo bez mrknutí oka

převléci slovo vražda za slovo odpovědnost.

Ono by přece jenom bylo těžké, kdyby se

Češi museli učit žít s tím, že zavraždili 30 ti-

síc Němců. Mnohem lépe se vyrovnává

s odpovědností za nepříjemnou skutečnost

– ztracené životy prostě byly důsledkem

technických chyb provázejících každou ná-

ročnou akci. Díky Palatovi si můžeme s úle-

vou uvědomit, jaký že to jsme holubičí ná-

rod: zatímco všichni kolem nás někdy vraž-

dili, my jsme zabíjeli ostatní tak nějak ne-

dopatřením.

Nic než skromnost 

aneb 

Když miss počítá

statisíce

Jeden se až doteď domníval, že je mu jasný

význam slova skromnost. Ale nebylo tomu

tak. Oči mu otevřela někdejší českosloven-

ská miss a nynější manželka miliardáře Ba-

kaly Michaela Maláčová, která v časopise

Týden hovořila o své minulosti. „Nikdy

jsem neměla motivaci žít si takzvaně na vy-

soké noze. Stačilo mi, že mám kde bydlet

a uživím se. Bydlela jsem v podnájmu a po-

čítala jsem peníze ve statisících. Nikoliv

v milionech. A nebyla jsem z toho nešťast-

ná.“ Tak takovou skromnost jeden vážně

P
řemýš
liv

ci

Královiny
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nečekal. Ale asi o ní bude muset také přemýšlet. Bylo mu totiž me-

zi řečí tajemníkem naznačeno, že je nutné se podstatně uskromnit:

„Lorde, máme nouzi, musíme propustit zahradníkova pomocníka.“

Oběti komunismu bychom

uctívat neměli

„Německý fašistický režim je třeba chápat jako modernizační dik-

taturu, v níž docházelo k procesům, které významně přispěly na-

příklad k emancipaci žen či k získání základních sociálních jistot.

Jde navíc o diktaturu, která měla velmi silnou podporu vycházející

z předchozí historické zkušenosti a často také z národních ideálů,

k nimž se hlásila, a které byly odlišné od hitlerovské praxe, jež je

zdeformovala. Zločiny této diktatury nelze omlouvat – je ale třeba

vidět, že v dnešní době úcta k jejich obětem neexistuje jen sama

o sobě jako nějaký projev dobrého srdce, ale má důležitou ideolo-

gickou funkci,“ napsal Ondřej Slačálek v obtýdeníku A2. Vlastně

ne, nenapsal, jen používá shodná slova pro hodnocení padesátých

let u nás. Podle něj sice režim omezoval „možnosti velké části střed-

ních tříd dělat kariéru a svobodně se věnovat svým intelektuálním

zájmům“, ale na druhou stranu „modernizoval venkov“. A že měl

režim nějaké oběti? Pak je rozhodně máte v úctě jistě jen proto,

abyste zamaskovali jeho dobré skutky. Jeden tomu rozumí: na pod-

statě režimu zkrátka až tak nezáleží (a takové hodnoty, jako je mo-

rálka, jsou těžko změřitelné), důležité je, co udělal dobrého. Pouze

jediná věc je ovšem tak trochu záhada: Proč se Slačálek a jemu po-

dobní pohoršují nad výroky o zdravé zaměstnanecké politice Třetí

říše? Rozdíly v myšlení postkomunistických a post-

fašistických ideologů jsou totiž tak neviditelné, že by

byl div, kdybychom je my ostatní uviděli.

Hledám kamarády 

za účelem satanismu

Jeden se už nediví různým prapodivným inzerátům,

v nichž manželský pár hledá ženu s částečným zdra-

votním postižením „na masturbaci a orálek“ nebo

panna nabízí svoje použité kalhotky („Můžou být

i počurané, od menstruační krve nebo se do nich

udělám, zkrátka co si přejete.“). Nepřekvapí už ani

seriózní podnikatelská nabídka ženy, která hledá ko-

legyni do privátu, protože „nestíhá“. Že se však na

inzerát svolávají už i satanisté (značka: z Brna a oko-

lí), to už jednoho trochu znervózňuje. Nebylo by pro-

sím možné, aby aspoň výzvy k provádění satanistic-

kých ceremoniálů a rituálů zůstaly tak nějak neve-

řejné? Jeden by chtěl, aby se něco v našich životech

dělo trochu ve skrytu, jinak totiž brzy nahlédneme,

že za každým zbořeným tabu se skrývají jen banality

a lékařské diagnózy.

Jiří T. Král

Další glosy najdete na

www.kral.bloguje.cz

„Německý fašistický režim je třeba chápat jako modernizační diktaturu,

v níž docházelo k procesům, které významně přispěly například

k emancipaci žen či k získání základních sociálních jistot. Jde navíc

o diktaturu, která měla velmi silnou podporu vycházející z předchozí

historické zkušenosti a často také z národních ideálů, k nimž se hlásila,

a které byly odlišné od hitlerovské praxe, jež je zdeformovala. Zločiny této

diktatury nelze omlouvat – je ale třeba vidět, že v dnešní době úcta

k jejich obětem neexistuje jen sama o sobě jako nějaký projev dobrého

srdce, ale má důležitou ideologickou funkci,“ 
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Referenční 

rámec

Z Vések jsem si přivezl knížky Jakuba

Demla. Kdyby dnes někdo napsal kni-

hu, jako je Mé svědectví o Otokaru

Březinovi, byl by vůbec brán vážně?

Jedné pacientce v hospici jsem če-

tl z Katolického snu, knížky drobných

zamyšlení, kterou Deml vydal v roce

1932. Opravování špatných cest, otec

kráčející na své pole a vůbec procháze-

jící se krajinou, připravený každý vý-

mol v cestě opravit. Vzpomínala na

Roštín, Baťovu školu práce, na pová-

lečnou Prahu.

Jako bych dneska mohl jen v tom tichu

přežívat. Je možné za to být vděčný? Hospi-

ců je u nás jen čtrnáct, práce podobná mojí

je vzácná. Přitom je pravda, že jsem nikdy

nebyl nijak „akční“ pracovník, jen sdílím

s umírajícími jejich pouť. Pouť k poslední-

mu, Bože, pletou se mi slova. Už asi zapo-

mínám. Je smyslem života dosáhnout smí-

ření?

Protože vidím, že ne každý toho smíře-

ní dosáhne, a přemýšlím, zda je mojí úlo-

hou v hospici lidem k tomu pomáhat, když

sám nejsem zdaleka vyrovnán se vším.

Navštívil jsem o víkendu Uherské Hra-

diště a Zlín, listoval jsem časopisy, které

jsem s kamarády vydával během 90. let.

Tehdy jsem se učil myslet od autorů, jako je

P
řemýš
liv

ci

Podél 



www.dobraadresa.cz • 2010 • 4 • 11

Jakub Deml, ale doba takovému myšlení

nepřeje. To jsem pochopil už před deseti le-

ty, kdy jsem své recenze nosil do časopisu

Host a byl tam všem redaktorům pro

smích.

Také jsem dnes hovořil o roce 1948

s Ing. S., došli jsme k paralele, že tehdejší

mladí straníci svým zápalem jaksi odpoví-

dají lidem typu Viktora Koženého, Františ-

ka Mrázka, Radovana Křejčíře, Tomáše Pit-

ra, Davida Berdycha a dalších, co po same-

tové revoluci „chopili příležitost za pačesy“.

Jako by podobné změny otevřely příležitos-

ti tomu typu lidí, jejichž osudem je dělat vě-

ci po svém, „moderně“, jednat z pozice síly

pro co nejjistější vlastní prospěch. Jako by

to byla ona příležitost s velkým P, ona „No-

vá doba, nová doba…“, jak křičí číšník

ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutn-

tag, který tak výstižně popsal dobu 90.

let. Jde všecko „cestou k poslednímu“?

Je takových lidí stále víc, nebo jsou

z dlouhodobějšího hlediska jenom kal-

nou pěnou na vírech náhlých změn?

V konfrontaci s nimi je opoziční

cestou snaha být sám sebou, být auten-

tický a přemýšlet nad sebou a nad dru-

hými. Možná nelze psát recenze do

Hosta ani skoro nikam jinam. Refe-

renčním rámcem nemůže být jen litera-

tura, možná jím může být existence sa-

ma.

Zdeněk Mitáček

Také jsem dnes hovořil o roce 1948 s Ing. S., došli jsme k paralele, že

tehdejší mladí straníci svým zápalem jaksi odpovídají lidem typu Viktora

Koženého, Františka Mrázka, Radovana Křejčíře, Tomáše Pitra, Davida

Berdycha a dalších, co po sametové revoluci „chopili příležitost za

pačesy“. Jako by podobné změny otevřely příležitosti tomu typu lidí,

jejichž osudem je dělat věci po svém, „moderně“, jednat z pozice síly pro

co nejjistější vlastní prospěch. 

trati
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hož exteriéry natočil profašistický novinář a spisovatel Felix

de la Cámara (druhý režisér Svatopluk Innemann). Tato díla

a jejich tvůrci skýtají natolik pestrou perspektivu, že se jimi

bude zabývat některá z příštích Extasí.

Do druhé, textové kategorie spadá velké množství titulů,

k nimž novináři vytvořili námět, scénář a/nebo písňové tex-

ty; na těchto kategoriích se podílela většina novinářů, kteří

participovali na tehdejší filmové tvorbě. Marginální zmínky

se zde dotýkají třeba i Eduarda Basse, který napsal písňový

text pro film Tanečnice (1943).

Třetí kategorii, performativní, pak tvoří účinkování no-

vinářů před kamerou. Kromě novinářů-herců (například do-

pisovatel filmové služby Pressa Fráňa Vodička, který si zahrál

ve filmech Dobrý tramp Bernášek či Klapzubova XI), sem

spadají i reportážní či redaktorské výstupy rozhlasových hla-

satelů a komentátorů v rámci autotematických rolí, tedy v re-

prezentaci sebe sama či svého povolání. Kromě Josefa Laufra,

Otakara Procházky či Štefana Mašlonky, o nichž padla zmín-

ka v souvislosti s hokejovým filmem Polibek ze stadionu

(1947), můžeme zmínit třeba Josefa Cincibuse, jenž hrál roz-

hlasového hlasatele či reportéra ve filmech J. A. Holmana

Modrý závoj (1941) a Velká přehrada (1942). Společně s ním

vystupuje ve druhém filmu v roli fotoreportéra novinářský

fotograf Karel Hájek. 

V několika případech pak novináři působili u filmu také

jako odborní poradci, například zakladatel časopisu Čas a vý-

P
ozorov
ate

lé

V
minulém čísle Dobré adresy

jsme si přiblížili výrazný podíl

novinářů na domácí filmové pro-

dukci. Tentokrát se pokusíme objasnit pří-

činy tohoto jevu a představit konkrétní vý-

stupy. Zároveň si řekneme, proč byl tento

trend příznačný spíše pro 30. léta a proč

došlo v následujícím desetiletí (zejména po

druhé světové válce) k úbytku žurnalistů ve

filmu.

Působení českých a slovenských novi-

nářů v domácí kinematografii mezi lety

1930 a 1949 by se dalo rozčlenit do tří zá-

kladních skupin – realizátorské, textové

a performativní. Do první kategorie spada-

jí profesní představitelé médií, kteří režíro-

vali či spolurežírovali filmové tituly. Jedna-

lo se o snímky divadelního kritika Josefa

Kodíčka Loupežník (1931) a Obrácení Fer-

dyše Pištory (1931), filmy novináře, redak-

tora časopisu Divadlo a herce Jana Svobody

Cácorka (1935) a Koho jsem včera líbal?

(1935), snímek Jana (1935), jehož spolure-

žisérem byl soudce, dramatik a novinář

Emil Synek (druhý režisér Robert Land),

a snímek Tvoje srdce inkognito (1936), je-

Extase
československého
filmu

Novináři
v československém filmu

30. a 40. let (díl II)
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znamný básník a spisovatel Jan Herben asi-

stoval u filmu Karel Havlíček Borovský

(1931).

Žurnalisté participovali na domácí fil-

mové tvorbě výrazně především ve 30. le-

tech. Už nástup zvuku měl zřejmý vliv i na

prezentaci médií a jejich profesní předsta-

vitele, o čemž svědčí i několik titulů z roku

1931. Producenti prvních zvukových poči-

nů často volili náměty z historie, jež se tý-

kaly významných osobností české minulos-

ti, protože tyto filmy byly (zejména díky

početnému venkovskému publiku) záru-

kou finanční návratnosti. Do této katego-

rie spadaly i filmy Karel Havlíček Borovský

a Poslední bohém (1931) o Jaroslavu Haš-

kovi. 

Formální podstata nového média po-

skytovala prostor k seberealizaci tvůrcům,

kteří se v němém filmu neuplatnili. Diva-

delní kritik a novinář Josef Kodíček se do-

stal k realizaci filmů Loupežník a Obrácení

Ferdyše Pištory, které vycházely ze soudo-

bých dramatických předloh, jejichž dialo-

gický základ se zdál být vhodným naplně-

ním jedné z hlavních předností zvukového

filmu. 

Vedle herců se pak ve zvukových sním-

cích mohli prosadit také lidé spjati s roz-

hlasem a nahrávacím průmyslem, tedy

představitelé těchto médií, kteří zde mohli

uplatnit své hlasové dovednosti. I proto se

ve filmu Muži v offsidu objevil komentář

rozhlasového reportéra Josefa Laufra. Ve

snímku Kariéra Pavla Čamrdy (1931) se-

hrál výraznou úlohu císařského rady Švar-

ce první stálý hlasatel Československého

rozhlasu Adolf Dobrovolný. V tomto sním-

ku se navíc objevil v prologu sám za sebe

autor jeho románové předlohy Ignát Herr-

mann, původním povoláním rovněž žurna-

lista.

Mnichov a německá okupace znemož-

nily fungování mnoha demokratických

novinářů, někteří emigrovali, jiní během

války zemřeli. Československý film za

protektorátu nepoznamenalo mnoho

ústupků nacistické správě, a k filmu se

tak téměř nedostali ani pronacističtí novi-

náři. Výjimkou byl již zmiňovaný krajně

pravicový publicista Felix de la Cámara,

jenž napsal námět a scénář k filmu Okén-

ko do nebe. 

Výraznou stopu naopak v tehdejší české

kinematografii zanechali nekolaborující

a překvapivě i levicoví žurnalisté. Bylo to

dáno mimo jiné i tím, že společnosti Natio-

nalfilm a Lucernafilm, jež v letech 1942 až

1945 jako jediné vyráběly česky mluvené

filmy, tyto osobnosti zaměstnávaly (často

i fiktivně či jako nadbytečné), aby je ochrá-

nily před totálním nasazením. Mezi zaměst-

nanci produkčních firem tak najdeme i ko-

munistické autory jako Karel Nový či Ivan

Olbracht, kteří své náměty z tohoto období

podepsaly pseudonymem (první jako Ale-

xander Špaček u filmu Žíznivé mládí,

1943), či dokonce vlastním jménem (druhý

jako Kamil Zeman u filmu Prstýnek, 1945).

Václav Řezáč spolupracoval na snímcích

Modrý závoj (1941), Rukavička (1941) nebo

Rozina sebranec, Jan Drda se podílel na fil-

mech Druhá směna (1940) a Děvčica z Bes-

kyd (1944) a podle jeho úspěšné předlohy

byl natočen také snímek Městečko na dlani

(1942).

Po roce 1945 výrazně ubyl počet novi-

nářů participujících na filmové výrobě, což

bylo dáno zejména vyšší standardizací fil-

mových povolání, jež souvisela s centrali-

začními tendencemi v kinematografii a ta-

ké se založením FAMU. Ačkoli v rámci vý-

robních skupin působili například Václav

Řezáč či Jan Drda, celkový úbytek novinář-

ských jmen z filmových titulků byl patrný

i proto, že znárodněná kinematografie sá-

zela více na původní náměty než na romá-

nové či dramatické předlohy. O postupném

ústupu žurnalistů z filmové tvorby svědčí

i skutečnost, že v letech 1937 až 1949 se

k režii celovečerního filmu žádný český no-

vinář nedostal.

Michal Kliment

Vedle herců se pak ve

zvukových snímcích

mohli prosadit také

lidé spjati s rozhlasem

a nahrávacím

průmyslem, tedy

představitelé těchto

médií, kteří zde mohli

uplatnit své hlasové

dovednosti. I proto se

ve filmu Muži v offsidu

objevil komentář

rozhlasového

reportéra Josefa

Laufra. Ve snímku

Kariéra Pavla Čamrdy

(1931) sehrál

výraznou úlohu

císařského rady

Švarce první stálý

hlasatel

Československého

rozhlasu Adolf

Dobrovolný. 
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V
nástupu trojrozměrného filmu lze

najít určité paralely s počátky zvu-

kové éry. Další vývoj ukáže, zdali se

jedná o podobný milník jako v případě nástu-

pu „talkies“ a vlastně jako v případě vynale-

zení samotného filmového média bratry Lu-

mi?ry, či jen o pouhou epizodu v dějinách se-

dmého umění. Je však namístě připomenout

souvislosti, které se v případě obou médií –

tedy zvukového a 3D filmu – jeví jako ekviva-

lentní.

Trojrozměrné filmy si lze prozatím vy-

chutnat především v multiplexech, nikoli

v televizi či doma na počítači po downloado-

vání pirátských kopií, což momentálně vede

k (dočasnému?) návratu diváků od televizorů

a počítačových monitorů zpět do kin, alespoň

do těch, která stereoskopický zážitek nabízejí. Stejně jako první

zvukové filmy jsou i současné 3D snímky kasovními trháky, které

válcují 2D produkci a menší kina. Dalším spojujícím bodem je nut-

nost přizpůsobení starých kin na nový formát – obdobné starosti

měly na přelomu 20. a 30. let i biografy bez zvukových aparatur.

Pro režiséry znamená tento formát nejen možnost zisku, ale ta-

ké profesní výzvu či prostor k experimentování. Žijeme v období

hledání cesty, kdy se tvůrci stále učí s 3D filmem pracovat a správ-

ně jej natáčet a stříhat. Pravé průkopníky mezi současnými autory

oddělí až budoucí historikové – v případě zvukové kinematografie

lze zmínit třeba jméno sovětského režiséra Vsevoloda Pudovkina,

který jako první přišel s tím, že zvuk může představovat kontra-

punkt obrazu, nikoli stoprocentní paralelu toho, co je na plátně. Di-

sociace zvuku a obrazu znamená inspiraci, která ústí v otázku – by-

lo by možné disociovat také třetí rozměr? Nebo všechny umělecké

možnosti nového média ukázaly už první filmy a ty následné bu-

dou jen jejich variacemi či kombinacemi?

P
ozorov
ate

lé

Nástup
zvukového
filmu
versus
nástup 
3D filmu



www.dobraadresa.cz • 2010 • 4 • 15

Plastický film zažívá stejné porodní bolesti jako film zvukový.

Stejně jako zvukový film měl zprvu problém s natáčením syn-

chronních scén v exteriérech (několik let se natáčely pouze němé

záběry, které byly dodatečně ozvučovány), trojrozměrné snímky se

často opírají o animaci, která zatím tvoří nadpoloviční součást ce-

lovečerní 3D produkce. 

Další úskalí spočívá v recepci nového formátu. Ne všechna kina

jsou na nastupující médium připravena a i v multiplexech brzdí roz-

voj tohoto umění malá plátna (ve srovnání třeba s IMAX kinem či ji-

nými specializovanými projekčními sály). Diváci a jejich oči si navíc

na nový formát stále zvykají a ne všichni jsou ochotni se mu pod-

robit. Nošení brýlí je při dvouhodinových produkcích nepříjemné,

jejich průzory navíc ztmavují původní jas filmu. Nutno také dodat,

že velká část populace nosí klasické brýle (a v počítačovém věku bu-

de procento těchto lidí ještě narůstat) a 3D brýle pro ně často před-

stavují nepohodlnou variantu. Někteří lidé dokonce trojrozměrný

prostor kvůli oční vadě – tupozrakosti – nedokážou vnímat. 

Spor se vede také o to, zda brýle a jejich servis zaplatí studia, či

provozovatelé kin. Původně platila studia, ta teď ale chtějí, aby pla-

tily biografy. A nejsou to malé položky. Nákladné je hlavně čištění

polarizovaných brýlí, které zamaštěné nefungují. Nezbytná zůstává

i jejich častá výměna, neboť v době prasečí chřipky a jiných epide-

mií si lidé neradi berou brýle po někom jiném. I proto se filmové

společnosti pokoušejí najít formu 3D filmu, kterou bude možné

sledovat i bez brýlí.

Pokud někdo (kromě samotných diváků) může zastavit vývoj

plastického filmu, jsou to právě provozovatelé kin a jejich případný

nezájem o tento formát. Klíčová otázka budoucnosti zní, jak bude

fungovat soužití 2D a 3D? Obdobný svazek mezi zvukovým a ně-

mým filmem se totiž po nástupu zvuku ukázal jako nepraktický

a neživotaschopný (byť ještě v polovině 30. let byla velká část kin

němá). Další problém pak znamená speciální postříbřené promíta-

cí plátno, do kterého majitelé kin například nechtěli investovat

v 80. letech, kdy se objevila druhá vlna 3D filmů. V současnosti se

stává normou nepostříbřené plátno, protože je levnější. Budou však

všichni provozovatelé ochotni tuto investici podstoupit? Tento

trend se rovněž projevil ve 30. letech, kdy však poptávka po nové

filmové atrakci postupně kina bez zvukové aparatury odsoudila

k zániku.

Vzhledem ke všem zmíněným rozporům se rýsuje určitá skep-

se, kterou lze vyjádřit očekávanou otázkou – je 3D film pouhou

módní vlnou, kterou si jako hračku sestrojilo několik režisérských

fanatiků, nebo zažíváme další z velkých milníků kinematografie,

srovnatelný s nástupem zvuku či alespoň s příchodem barvy?

Jako reálnější se v současnosti jeví druhá možnost. Zdůvodně-

ní tohoto tvrzení lze opět hledat ve zvukové paralele – vývoj 3D fil-

mu totiž vzala do svých rukou velká americká studia, nikoli střední

či okrajoví producenti, a vysoký kapitál, který do pro-

jektu vložila, se jeví jako dostatečná záruka toho, že

třetí rozměr nenechají padnout. Nový typ kinemato-

grafie totiž nepřináší pouze vývoj filmového umění či

přehodnocení role diváka; především a hlavně se jed-

ná o snahu velkých produkčních firem posílit svou

hegemonii. 3D filmy jsou nákladnější než 2D, stejně

jako kdysi byly zvukové dražší než němé, stereosko-

pický film s sebou tudíž nese riziko zvýšených nákla-

dů a nutnost unikátních know-how, což by za daného

statusu quo ponechalo na trhu pouze několik nejsil-

nějších hráčů. Ve hře je tak hodně – možná i absolut-

ní monopol v oblasti filmového průmyslu. 

Stereoskopický film nezažívá úplnou premiéru

(ostatně zvuk se také chytil až napodruhé), ale přes-

tože s ním při jeho premiéře v 50. letech pracovaly ta-

kové kapacity jako Alfred Hitchcock, přestože nákla-

dy na něj v 80. letech při obnovení nebyly tak vysoké

jako nyní, oba tyto pokusy skončily nezdarem. Neu-

jaly se jej totiž velké koncerny a jejich kvalita byla bíd-

ná. V současnosti mají navíc studia silného spojence

– novou technologii promítání RealD, která kombi-

nuje polarizovaný 3D obraz a digitální technologie

a přináší kvalitnější obraz, než tomu bylo v minulos-

ti. 

Všechny tyto informace je nutné znát. Kromě

zmíněných monopolistických tendencí může nástup

nového média znamenat také ohrožení lokálních ki-

nematografií, oslabení pluralismu kultur či zánik ma-

lých kin. Stojíme na dalším rozcestí mezi masivním

technologickým rozvojem a negativními důsledky,

které může přinést. Ale také máme mocného spojen-

ce, filmovou historii. Jen je třeba ji využít. 

Proč je důležité klást si tyto otázky v zemi, která

nemá na dění ve filmovém průmyslu prakticky žádný

vliv? Protože pokud česká kinematografie nezachytí

nástup 3D, v krajním případě je možné, že český film

zanikne spolu s ústupem 2D projekcí. Stejně jako by

zanikl ve 30. letech, kdyby zůstal u produkce němých

filmů, což dokazuje třeba komerční propad většiny

československých němých snímků uvedených v roce

1930. Pokud ale tento trend včas zachytí, může na

něm komerčně i z hlediska prestiže posílit. A to

i v případě, že by se 3D film nestal převládající nor-

mou.

Michal Kliment



T
ento film měl být zřej-

mě poctou slavné ame-

rické kuchařce, působí

ale, jako by ho vyprávěl Jiří Ba-

bica. Jeho režisérka předstírá,

že umí uvařit dva poutavé a cit-

livé příběhy najednou, výsled-

kem je ovšem takový domácí

blaf. 

Když se řekne romantická

komedie, přijde dříve nebo po-

zději řeč na scenáristku a reži-

sérku Noru Ephronovou, která

se v tomto žánru pohybuje jako

ryba ve vodě. Věhlas této autor-

ky je ovšem tak trochu záhadou,

většinou totiž připomíná rybu

už pár dní leklou. Z její kariéry stojí za po-

zornost jen dvě věci: režie sice dosti pře-

cukrované, ale chvílemi docela vtipné Lásky

přes internet a hlavně scénář k filmu Když

Harry potkal Sally s nezapomenutelnou

scénkou, kdy Meg Ryanová předvádí v res-

tauraci orgasmus, aby dokázala, že ženě

muž v tomto ohledu nemůže věřit vůbec

nic. Jinak točí samé hlouposti: to platí pro

přeceňovaného Samotáře v Seattlu, nepove-

denou komedii o padlém andělovi Michael

s Johnem Travoltou i aktuální snímek Julie

a Julia. 

V ní paralelně vypráví příběh dvou žen:

Julie Childové a Julie Powellové. Julia Chil-

dová byla pro americkou kuchyni asi něco

jako Přemek Podlaha pro české kutilství.

Přerostlá žena s hysterickým hlasem klátící

se kolem plotny jako lehce opilý kosmonaut

ukázala Američanům, že vařit doma podle

francouzských receptů není zas tak nesnad-

né, a podnítila jejich zájem o domácí kuch-

tění. Její dodnes v Americe používaná ku-

chařka Umění francouzské kuchyně vyšla

v roce 1961 a spolu s následným televizním

pořadem ji pasovala do role guru vaření. Ju-

lie Powellová je cosi jako spisovatelka a ke

své slávě přišla díky tomu, že se před pár le-

ty rozhodla řešit pocit zneuznané ženy psa-

ním blogu: popisovala v něm svou snahu

uvařit všechny recepty z první knihy Chil-

dové za jeden rok.

Největším problémem tohoto opusu je

skutečnost, že nejde o kuchařskou show –
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A
vatar vás v kině okouzlí a na chvíli asi

i uvěříte, že jde o revoluci ve světě kine-

matografie. Jenže už druhý den se bude-

te cítit trapně: hýkat nadšením nad filmem, jehož

děj může bavit snad jen mentálně retardovaného

mývala, je přece jen poněkud nedůstojné.

Děj filmu Avatar lze převyprávět asi takto: lidé

v budoucnosti obsazují nádhernou planetu, jsou zlí,

protože už ztratili kontakt s přírodou, zatímco do-

morodci dobří, protože přírodu respektují. Hádejte,

kdo nakonec vyhraje, i když je ve skutečnosti stejně

legrační jako polští vojáci útočící na koních proti tan-

kům za druhé světové? Myšlenkovou nedostačivost

má dohnat převratné zpracování Avatara: jako první

plně využívá všech výhod technologie 3D a smazává

rozdíl mezi kresleným a hraným filmem. Všechny

předchozí 3D snímky se k němu mají jako valník

P
ozorov
ate

lé

Kýč jako bič

Rozvařený film

k mercedesu. Cameronův film ve své doko-

nalosti ale také paradoxně ukazuje omezení

této technologie: s její pomocí totiž nejde na-

točit nic jiného než počítačová hra, od které

vám ovšem někdo sebral joystick.

Avatar ohromuje tam, kde ukazuje fik-

ční svět planety Pandora, kterou se lidé prá-

vě chystají vydrancovat. Doslova vás pohltí

ve chvíli, kdy se bývalý mariňák vtělí do

uměle vytvořené bytosti k nerozeznání po-

dobné tamním domorodcům a oni ho (a te-

dy i nás) zasvěcují do krás své planety. Je to

tak působivé, že nám nepřijde na mysl, že

jde o výtvarný kýč: kdyby oni domorodci

na oplátku vytvořili 3D film o Zemi, jistě by

byl plný paloučků s troubícími jeleny. Ca-

meron prostě „tlačí na pilu“ až k nesnesení:
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jen tak by totiž mohl mít smysl. Takto jsme

nuceni sledovat film-pomník dvou hlavních

hrdinek. Obě ženy překonávají protiven-

ství, nevzdávají se a jsou vlastně takovými

novodobými světicemi. Jak jinak by ostatně

měly vypadat, když jsou základem scénáře

jejich autobiografické knihy, z nichž Nora

Ephronová vysekala odstavce a natočila po-

dle nich jednotlivé scény. Vytvořila tím fa-

tální zádrhel.

Filmy podle autobiografií jsou vždycky

poněkud trapnou podívanou. Nikdo na se-

be v knize přece neprozradí nějakou slabost

(a když, tak nějakou, co podtrhuje jejich

osobnost), špatní jsou vždycky ti druzí. Ju-

lie a Julia nejsou výjimkou – i středověké ži-

votopisy jsou napínavější. Film se navíc za-

bývá nestejně dlouhými úseky obou žen: ví-

ce než desetiletí před vydáním knihy Julie

Childové a zmíněný rok ze života její para-

zitní obdivovatelky. Zatímco se v příběhu

Julie Childové bez ladu a skladu objevují

a zase ztrácejí různé postavy, jak se režisér-

ka zoufale snaží vměstnat rozsáhlé vyprá-

vění do krátké stopáže, v části týkající se Ju-

lie Powellové není o čem vyprávět, takže ji

bylo nutné vycpávat prázdným tlacháním

a předstíráním dramat. Tím největším je

bloggerčino zhroucení, protože ji manžel

opustí – po hádce přespí jednu noc v redak-

ci, kde pracuje. Takový fatální rozchod na

24 hodin by vskutku přežila opravdu jen

málokterá žena.

Snaha vyprávět dva příběhy najednou

vede k tomu, že vás postupně oba přesta-

nou zajímat. Přispívají k tomu i režie a he-

recké výkony. U Julie Powellové o nějakém

hraní nemůže být řeči – aktéři děje se pro-

stě tak nějak přesouvají po bytě, vaří, jedí,

leží, spí a Amy Adamsová předvádí, že umí

být hysterická. A v příběhu Julie Childové

předvádí Meryl Streepová nesnesitelnou

afektovanost, za což určitě dostane Oscara.

Slavná kuchařka měla opravdu zvláštní pří-

zvuk a vystupování, ve filmu ale vidíme její

parodii. Streepová skřehotá jako chlap

v ženských šatech, jako to předváděli komi-

ci ve scénkách britské komediální skupiny

Monty Python. Každou chvíli čekáte, že

stejně jako v jejich scénkách osloví Streepo-

vou další převlečený muž a společně začnou

rozebírat Sartra či pohlavní život ústřic.

Režisérka se snaží najít paralely v živo-

tě obou žen, což se jí nedaří a ani dařit ne-

může. Zatímco jedna hrdinka ovlivnila ně-

kolik generací, druhá nedokázala nic. Ne-

může pak vzniknout nic jiného než boeuf

bourguignon (čili hovězí po burgundsku)

politý krupicovou kaší. Příště se asi dočká-

me dvojfilmu o Winstonu Churchillovi

a muži, který rok nosil jeho klobouk. Sní-

mek Julie a Julia je natolik bez života, že pů-

sobí spíše jako reklama: na blogování, na

francouzskou kuchyni, na Paříž… Vlastně

jde o absolutní reklamu: při odchodu z kina

můžete zažít pocit, že jste právě zhlédli film

propagující sama sebe.

Jaromír Trpký

všechna místa na Pandoře jsou neuvěřitel-

ně krásná, protože režisér nepřipustí, že by

se na ní mohla vyskytovat i hnusná místa,

jako tomu bývá ve skutečné přírodě.

V těch částech, které ukazují realistický

svět vojenské základny pozemšťanů, však

3D selhává. Nejenže vás zaskočí neostrý ob-

raz, který fikční svět milosrdně skrývá, ale

některé proporce jsou výrazně zkresleny

(Sigourney Weaverová sice má velkou hlavu

i ve skutečnosti, ale v Avatarovi se chvílemi

zdá, jako by trpěla encefalopatií). Podstat-

ným problémem je však fakt, že z celého

okolí vidíte jen výsek – jako byste v dané si-

tuaci skutečně byli a vše pozorovali vlastní-

ma očima. Takový pocit může být skvělý při

návštěvě středověkého 3D města nebo při

střílení v počítačové hře, ale při sledování

rozhovoru v nějaké společnosti jste nutně

ochuzeni. Stačíte totiž sledovat mnohem

méně děje, než kolik nabízí klasický film.

Největší Cameronovou slabinou je tou-

ha po dokonalosti a schopnost takový do-

konalý produkt opravdu vytvořit. Nejde

o to, že ačkoliv vykradl nápady a dějové zá-

pletky z řady filmů, je děj jednodušší než

návod na použití toaletního papíru, ale

o fakt, že zplošťuje jednání všech hrdinů

do papírových klišé. Těžaři jsou bezohled-

ní, vojáci brutální, vědci citliví a nevinní

domorodci jsou skrz naskrz nevinní. Je to

stejné, jako kdyby členy Rychlých šípů ne-

byl ani Červenáček, ani Rychlonožka, ale

pouze pět Mirků Dušínů – brzy byste za-

toužili aspoň po jednom malém poklesku

(stejně jako po náznaku lidskosti v chování

záporáků). A odkazy na to, že Avatar je

vlastně pohádka, jenom zastírají autor-

skou impotenci – i v příběhu o Červené

karkulce jednají všechny postavy životněji

než v Cameronově spektáklu. A nakonec

se všechna režisérova snaha obrací proti

filmu: když hlavní padouch – plukovník

Quaritch – pronáší neskutečně dementní

rádobycynické hlášky, nevnímáte nebezpe-

čí války, ale jímá vás touha popovídat si

o starořecké filozofii s Arnoldem Schwar-

zeneggerem.

Cameron natočil zelenou agitku o tom,

že lidstvo je v podstatě zlé a hloupé pleme-

no, že ženy jsou lepší než muži („strana zá-

poráků“ je tvořena výhradně vlastníky pe-

nisů), a že čím je něco čistější, tím je to lep-

ší (domorodci jsou tak čistí, že by vás pře-

kvapilo, kdyby chodili na záchod). Až se ale

3D chopí další režiséři, bude se o Avatarovi

psát pouze v učebnicích filmové historie.

A možná že v encyklopedickém záznamu

bude hlavní tezí fakt, že když něco moc

chcete, dosáhnete pravého opaku. Hlavní

hrdina totiž sjednotí domorodé kmeny díky

tomu, že zkrotí největšího létajícího ptáka

na planetě. Jak totiž kdosi upozornil na

www.csfd.cz, nejdůležitějším závěrem jinak

po všech stránkách politicky korektního

snímku je tudíž argument, že vždy vyhraje

muž s největším... opeřencem.

Jaromír Trpký
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Š
vandovo divadlo v Praze jako prv-

ní česká scéna uvedlo adaptaci

oceňovaného románu Radky De-

nemarkové Peníze od Hitlera. Dramatic-

ky i režijně předlohu zpracoval Michal

Lang. Podle Langovy jevištní interpretace

z románu vystupovala jako stěžejní téma-

ta lidská touha po zadostiučinění a osvo-

bození se z tíživých okovů minulosti.

Lang se snažil na jeviště přenést tematic-

ky i časově vrstevnatý příběh ve výrazně

zkrácené, avšak, ke škodě celku, schema-

tizované podobě. Inscenaci by více pro-

spělo ubrat textu a v herectví přidat při-

rozenějšího prožitku zbaveného afektu.

Scénická podoba příběhu se tříští na ne-

sourodé celky, které od sebe vzdaluje vý-

razově prázdné herectví a výtvarně chudá

scénografie postrádající špetku invence. 

Langova režie se opírá o základní dějo-

vou linii obsaženou v románu, kterou tvoří

časově obsáhlý příběh Gity Lauschmanno-

vé. Její životní osud je zobrazen ve třech ča-

sových a dějových liniích, v nichž se s Gitou

setkáváme jako s malou holčičkou, dospíva-

jící dívkou a starou ženou. Gita Laus-

chmannová pochází z bohaté rodiny židov-

ského továrníka. Žije si spokojené dětství se

svým starším bratrem a sestrou. Fatální vá-

lečný verdikt vyřčený nad životy milionů

Židů ale její idylické dětství přeruší. S celou

rodinou je odvezena do koncentračního tá-

bora, z něhož se do svého rodného domu

vrací pouze ona.

Doba návratu je v inscenaci pojímána

již jako druhá časová rovina, odehrává se

o tři roky později. Gitě je šestnáct. Podvyži-

vená a k smrti vyčerpaná se vrací do rodné-

ho domu, který však od konce války patří

do správy revolučního výboru obce Puklice.

V domě se ubytuje těhotná sestra Ladislava

Stolaře Vlasta, která později sehraje vý-

znamnou roli v záchraně Gitina života. Gita

(stejně jako i zbytek její rodiny) je po návra-

tu z koncentračního tábora označena Ladi-

slavem Stolařem za nacistickou kolaborant-

ku. Následně je všemi přítomnými muži té-

měř ubita k smrti. Vlasta Gitu zachrání

a pomůže jí k útěku.

Ve třetí časové linii, kterou je součas-

nost, se Gita vrací do Puklic, kde se setkává

P
ozorov
ate

lé

Pravdao našíminulosti?
Langově dramatizaci by prospělo ještě 

výraznější krácení textu. Mnohdy by stačilo 

v kombinaci realistické koncepce s výraznými

symbolickými prvky (bílé lilie, bílé šaty, padající 

jablka, Gitini krvácející ruce) použít pouze vizuálního

náznaku, metaforické zkratky. Není nutné 

zaobalit vše slovy, která zapříčiňují přílišnou 

popisnost jednotlivých konfliktních situací, 

a tudíž tak oslabují náboj a hloubku vnitřního sdělení.
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s potomky lidí, již se na ni dopustili kruté křivdy. Děsí se zjištění,

že se současní pukličtí obyvatelé příliš neliší od svých rodičů. Gita

tak ani po šedesáti letech není schopná dosáhnout nápravy. Ne

všechno je však takové, jak se na první pohled zdá. Nevyřčených

pravd a křivd je mnohem více. Kostlivci ve skříni jsou odhalováni

pomalu a je jich mnoho. Teprve na úplném konci se divák dozvídá,

jaká je celá pravda o Gitině rodině a že ani její otec nebyl nevinný,

protože kolaboroval s nacisty.

Jevištní akce je zasazena do tří různých dějišť. Scénograficky

jsou naznačeny realisticky (historický dřevěný nábytek v domě

Lauschmannů, moderní nábytek v pracovně Gity) i náznakově (ho-

lé kovové konstrukce připomínající venkovské domy). Ostrá bodo-

vá světla přispívají k plasticitě jinak velmi plochého prostoru. Scé-

nické provedení není zvlášť působivé či inovativní, nicméně vyho-

vuje stejně ambiciózní režijní koncepci. Ta za významové epicent-

rum inscenace zvolila text vložený do úst ne příliš přesvědčivě jed-

najícím hercům. Signifikantním a dominantním scénografickým

prvkem jsou dřevěné dvoukřídlé dveře. Jimi se vstupuje do interié-

rů pokojů a vychází na venkovskou náves. Skrz ně se přechází z jed-

né časové roviny do druhé, přičemž velké části časových i prostoro-

vých změn předchází stronzo herců upírajících zrak na tuto část

scénografie.

Prostorových i časových posunů je v inscenaci mnoho. Kumu-

lace retrospektivních návratů vyžaduje od herců maximální sou-

středění a souhru. Tento požadavek však není vždy naplněn. Po-

zději začínají časté dějové změny unavovat, především díky touze

režiséra vyprávět celý příběh polopaticky. Naznačit a nechat vý-

znam sdělení domyslet diváky by byla šťastnější volba pro komuni-

kaci s hledištěm. 

Realistická koncepce inscenace je patrná již od prvního výstu-

pu Marie Málkové. Na scénu přichází ze tmy oděná do bílých šatů.

Vznáší se jako éterická bytost, s grácií a elegancí, avšak odhodlaná

v tuto chvíli a na tomto místě dosáhnout svého. Její herecký projev

je strhující, citlivý a výrazně emotivní. Je schopna kolorovat hlas

a přizpůsobovat pohyby do takové míry, že v ní můžeme spatřovat

malou holčičku, dospívající dívku i zralou a časem i okolnostmi po-

sílenou ženu. Málková je distingovaná, vnímavá vůči hereckým ko-

legům a zároveň odhodlaná vžít se do excentricky psychologizova-

ného amoku. Herecky vyrovnanými partnerkami jsou Málkové Eva

Leimbergerová jako mladá Vlasta Němcová. Ve své postavě vyvážila

mírně afektované jednání jednoduše smýšlející venkovanky společ-

ně s citlivostí a slitováním s trpící bytostí. Osmdesátiletou Vlastu

hraje Věra Kubánková jako starou a skřehotavou babiznu ukrývají-

cí se před světem a před svou vinou ve starém domě Lauschmannů.

Trestá se nasáváním jablečného moštu, který bytostně nenávidí,

protože jí připomíná vraždu Gitina bratra, na níž se podílela. 

Ne vždy se ale hercům povedlo věrně a osobi-

tě zobrazit komplikované charaktery více či méně

důležitých postav. Na jevišti se tak pohybují jen

hrubě opracované herecké figurky. V horších pří-

padech se Langovi nepodařilo herce režijně zpra-

covat, z čehož vzešel afektovaně karikovaný typ,

jako je vnuk Poledňák v podání Roberta Jaškówa.

K složitě komponovanému střídání dějišť i ča-

sových rovin v inscenaci pomáhá barevně laděný

světelný design a hudební podkres, jehož auto-

rem je také Michal Lang. Hudba však tematicky

nesouvisí s jevištní akcí a její atmosféru dramatic-

ky nedoplňuje. Připomíná spíše hudební dopro-

vod levných detektivních seriálů. Těm se bohužel

ve druhé polovině začíná inscenace nápadně při-

bližovat, a pozbývá tak na své vážnosti a tíze, kte-

rou ohromí na začátku.

Langově dramatizaci by prospělo ještě výraz-

nější krácení textu. Mnohdy by stačilo v kombi-

naci realistické koncepce s výraznými symbolic-

kými prvky (bílé lilie, bílé šaty, padající jablka, Gi-

tini krvácející ruce) použít pouze vizuálního ná-

znaku, metaforické zkratky. Není nutné zaobalit

vše slovy, která zapříčiňují přílišnou popisnost

jednotlivých konfliktních situací, a tudíž tak osla-

bují náboj a hloubku vnitřního sdělení.

Poselství příběhu Peníze od Hitlera v podání

souboru Švandova divadla je stejně tak vrstevna-

té, jako románová předloha. Není ale napínavé

ani překvapivé, mnohdy dokonce sklouzává do

roviny divadelního kýče. I přesto však nese sděle-

ní – jsme dětmi svých rodičů a jejich viny jsou i vi-

nou naší. V zájmu spravedlnosti není možné fun-

govat, protože spravedlnost se definuje jen těžko,

neb má mnoho podob. Touha po spravedlnosti

a klidu duše je někdy mnohem silnější než svědo-

mí, které si nechce přiznat naše vlastní chyby

a prohřešky.

Veronika Štefanová

Švandovo divadlo na Smíchově – Peníze od Hitlera.

Dramaturgie: Olga Šubrtová j. h. a Lucie Koloucho-

vá, režie a dramatizace: Michal Lang, hudba: Mi-

chal Lang, asistent režie: Blanka Popková, scéna: Ja-

roslav Milfajt j. h., kostýmy: Tomáš Kypta j. h., pre-

miéra: 9. 1. 2010
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A
Archi
vá

ři Časopis s tímto

názvem vycházel

ve třech obdobích.

Založil ho

a v letech 1834–35

vedl Pavel Josef

Šafařík. V roce 1867

ho obnovil a do roku

1899 vydával František

Skrejšovský. Třetí období

existence

Světozoru

1904–1943 bylo

svázáno

s nakladatelstvím 

J. Otto.

Z antikvariátních
banánovek
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Katastrofa v Mostě

Město Most, kde nalézá se také silná menšina čes-

ká, stalo se těchto dnů dějištěm hrůzyplné ka-

tastrofy. Vrstvy sypkého písku, nad nimiž jedna

část města jest vystavěna, rozvodněním spodních

vod se pohnuly, a zjev tento měl za následek sří-

cení se a propadnutí celé řady domův, že škoda

jde do milionů. Přinášejíce několik pohledů ze

zpustošených částí města, odkazujeme čtenáře

v příčině podrobnějších zpráv k denním listům.

Železniční neštěstí

ve stanici táborské

Ve středu 3. července 1895 ráno rozlétla se

zvěst o veliké katastrofě na dráze císaře

Františka Josefa. V Táboře a v okolí způso-

bila katastrofa veliký poplach, proudy lidí

chvátaly na nádraží, a mezi nimi též pan

Antonín Rudolf, fotograf amatér, jehož zda-

řilé a s neobyčejnou jasností a přesností

provedené snímky trosek vozů železničních

byly ochotně Světozoru propůjčeny.

Nepřímou příčinou neštěstí bylo, že

kolej pro trať Tábor–Praha (kolej č. I) i ko-

lej pro trať Tábor–Písek (kolej č. III), jež

uvnitř nádraží vedou parallelně podle sebe,

hned za nádražím sbíhají se byť jen na dél-

ku asi 40 metrů v jedinou kolej, aby pak

poněkud dále ovšem opět od sebe odbočily.

Přímou příčinou katastrofy bylo pak, že

úředník k ránu službu konající p. J. K. (jenž

byl proto již suspendován) místo aby oba

vlaky, pražský a písecký, v delších meze-

rách za sebou z nádraží táborského vypus-

til, tyto téměř současně ze stanice vyslal.

Část viny přičítá se i strojvedoucímu vlaku

píseckého, že ač viděl vlak pražský k místu

Světozor
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srážky dojížděti, vlastní vlak v čas zastaviti

nehleděl. Opomenutí ona měla za násle-

dek, že právě v okamžiku – bylo ? na 5.

hod. ranní – parostroj vlaku píseckého

z boku vrazil přímo do středu pražského

vlaku osobního. Srážka byla tak prudká, že

roztříštěny byly nadobro tři cestujícími

hustě obsazené vozy, do nichž vryl se jeden

vůz píseckého vlaku smíšeného. U něj tepr-

ve za řadou vozů nákladních přivěšeny vo-

zy osobní. Zpětný odraz vlaku pražského,

jedoucího rychleji než vlak písecký, byl tak

mocný, že parostroj byl i s tendrem vražen

zpět i zaryl se do svahu na samém okraji

náspu nad rybníkem Jordánem a zachytil

tak několik vozů, kteréž by se jinak skácely

do hlubin. Panika a vřava ihned po srážce

byly ovšem strašny; jitrem sotva rozbřesk-

lým ozýval se zoufalý křik raněných, je-

jichž těla trčela z části pod rozbitými stěna-

mi vozů, pod koly vymknutými, zohýbaný-

mi nápravami a zpřeráženými nárazníky.

Celkem raněno bylo povážlivěji 14 osob,

z nichž 4 těžce. Nejtíže raněni byli mecha-

nik Ringhofferovy továrny na Smíchově

p. Schilling a mladá dívka ruská, sl. Popova

z Moskvy, jež nalézajíc se na okružní cestě

jela právě do Prahy, by navštívila Národo-

pisnou výstavu. Ač z pravidla bývá to jen

okolností provázející katastrofy železniční

v románech, nalézali se v osudném vlaku

i 85letí manželé z Mostu, kteří podnikali

svatební cestu v prvních teprve hodinách

líbánek.

Z býčích zápasů ve

Španělsku

(K obrazu 

Aimé Morota.)

Mistrný obraz, jehož výtečnou rytinu při-

nášíme, předvádí nám kritický okamžik.

Rozdrážděný a rozzuřený toro (býk) vrhl

se v slepém vzteku proti koni pikadora. Pi-

kador rychle s ohroženým koněm prchal

z ohrady, ale nemohl již rozzuřenému bý-

ku uniknouti. U samého hrazení vráží býk

koni roh svůj do břicha. Marně se snaží pi-

kador býka odehnati, vrážeje mu píku

svou do týla, rozzuřené zvíře necítí bodnu-

tí, nýbrž jen ulevuje svému vzteku a po-

mstě.

MDr. Pavel Durdil uveřejnil na jaře le-

tošního roku v nedělní příloze Nár. Listů

řadu článků, v nichž zevrubně a poutavě

vylíčen zápas s býky (corrida de toros)

v Madridě. Z líčení jeho soudíme, že obraz

Morotův je v některých věcech idealizován.

Tak jistí na příklad Dr. Durdil, že koně pi-

kadorův bývají staré herky, kdežto kůň pi-

kadorův na obraze Motorově je pln síly

a křepkosti. Ovšem taková odchylka oproti

skutečnosti dá se omluviti zřetelem na ma-

lebnost. Výbornou partií obrazu Morotova

jsou typy diváctva, jevící v kritickém oka-

mžiku celou stupnici dojmů: od bezcitné

blaseovanosti hejska až po dychtivý, přímo

krvelačný pohled rozvášněné ženy v třetí

řadě.

A
Archi
vá

ři

Rozdrážděný

a rozzuřený toro

(býk) vrhl se

v slepém vzteku proti

koni pikadora.

Pikador rychle

s ohroženým koněm

prchal z ohrady, ale

nemohl již

rozzuřenému býku

uniknouti. U samého

hrazení vráží býk koni

roh svůj do břicha.
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Dvojstřelná

puška

Vynálezce monocyklu a čtyřná-

sobného kornetu, Alexandr

Scuri, již po deset let usiloval,

aby sestrojil dvojhlavňovou

pušku pro střelbu do dvou růz-

ných terčů. Nyní dokončil svo-

ji práci a odevzdal veřejnosti

zbraň, kterouž případným ná-

zvem pojmenoval Scurimobile;

první polovicí názvu zvěčnil se-

be sama, druhý pak díl odvo-

zen od latinského mobilis, po-

hyblivý. Scuriho dvojstřelná

puška liší se od dvojhlavňo-

vých zbraní tím, že jenom jed-

na hlaveň jest pevná, druhá

pak otáčivá. Náš obrázek před-

vádí nám vynálezce sama, jenž

střílí do dvou skleněných kou-

lí, od sebe dosti vzdálených

a v různé výši položených. Od-

chylování hlavně koná se při

míření ukazovákem levé ruky,

ve zvláštním kroužku spočíva-

jícím. Jakmile střelec má oba

cíle na mušce, stiskne pravou

rukou spoušť k výstřelu. Roz-

chod obou hlavní dá se přesně

stanoviti na jemném měřítku,

které se pod hlavněmi nalézá.

A toto zařízení dopouští, aby se

scurimobila užíti dalo také za

dosti přesného měřiče vzdále-

ností. Dejme tomu, že se má

stanoviti šířka řeky; nejprve

zaměřme od břehu na dva roz-

ličné body na břehu protějším

a vyšetřme rozchod hlavní. Bu-

diž 12 mm. Nyní jděme od bře-

hu zpět na př. na 20 m a za-

měřme na tytéž oba cíle jako

prve; nyní shledáme rozchod
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a oběma jeho cíli byl pokud možno rovno-

ramenný. Zcela přesných výsledků lze se

ostatně pomocí scurimobila dopočítati ces-

tou trigonometrickou. Jest ovšem otázkou,

zdali a jaký praktický význam bude tato

dvojstřelná zbraň míti. Dosud zhotovuje se

tato zbraň se šestimilimetrovým kalibrem

jako salónní těšing a samotným vynález-

cem Scurim v Lutychu (Diamantstrasse 5)

prodává se ve skříni se vším příslušenstvím

po 60 markách. Zástupcem pro sousední

Sasko jest B. Zeuner v Lipsku (Tauchaerstr.

34. III.)

Připravil 

Michal Šanda

A
Archi
vá

ři

hlavní menší, na př. 8 m. Z toho dá se šířka

řeky stanoviti ze srovnalosti:

š: (š+20m) = 8 : 12

š: 20m = 8 : 4            š = 40 m

Aby tento výpočet byl dosti přesným, nut-

no dbáti, aby trojúhelník mezi střelcem

Jest ovšem otázkou,

zdali a jaký praktický

význam bude tato

dvojstřelná zbraň míti.

Dosud zhotovuje se

tato zbraň se

šestimilimetrovým

kalibrem jako salónní

těšing a samotným

vynálezcem Scurim

v Lutychu

(Diamantstrasse 5)

prodává se ve skříni

se vším příslušenstvím

po 60 markách.

Zástupcem pro

sousední Sasko jest

B. Zeuner v Lipsku

(Tauchaerstr. 34. III.)
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Odillo
Stradický
ze Strdic

Odillo Stradický ze Strdic (9. června 1968 Rychnov nad Kněžnou 

– 26. prosince 2006 Sezimovo Ústí) byl český básník, prozaik, dramatik,

esejista, perifyzik, vynálezce a theogon. Narodil se v městečku na úpatí

našich nejnižších hor. Ve třech letech si sáhl na obnažený drát s napětím

220 voltů a poznal, že je Bůh. V sedmnácti letech objevil dechové cvičení

inspirodictum (česky vdechomluva) a poznal, že je Bůh. Inspirodictum

totiž obrací příčinnost řeči; vdechomluvená slova přestávají jsoucno

označovat a začínají jej stvářet nebo ničit. 



V
čkoliv je Odillo Stradický ze Strdic po smr-

ti více než tři roky, nakladatelé na něj ne-

zapomněli. V současné době vycházejí

hned dvě knihy věnované jeho osobě. Sborník Orgie

obraznosti uspořádal jeho dvojenec Petr Stančík

a vydala Krasoumná jednota. Na Stradického počest

přispěli verši přátelé Dimitrij Dudík, Norbert Holub,

Milan Hrabal, Jaroslav Chobot, Théodore Pchery,

Martin Reiner a Bogdan Trojak. Sborník obsahuje

i několik pozoruhodných próz, nalezených Stančí-

kem ve Stradického pozůstalosti. Zde uvádíme studii

Úvod do funeralistiky od Stanislava Pečínky:

Odilla Stradického ze Strdic celý život přímo

magneticky přitahovala smrt a všechno s ní spojené.

Už jako dítě trávil většinu volného času na hřbito-

vech i krematoriích, převlečen do černých šatiček

pronikal na cizí kary a trávil blažené chvíle kondolo-
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Bibliografie:

Možní vojáci třetí světové války (básně; samizdat, Hradec Králové 1987;

1998 in První kost božího těla)

Obojí pramen (próza; NPDN, Olomouc 1993)

Admirál čaje (povídky; Český spisovatel, Praha 1996)

Zlomená nadkova (povídky; Petrov, Brno 1997)

První kost božího těla (básně; Petrov, Brno 1998)

Zpěv motýlů (básně; Petrov, Brno 1999)

Fosfen (povídky; Petrov, Brno 2001)

Svatá... svatá? svatá! Ludmila (drama; Větrné mlýny, Brno 2002)

Ryby katedrál. Antologie české poezie XX. století v Čechách, na Moravě

a ve Slezsku (Petrov, Brno 2002)

Černý revolver týdne (básně; Petrov, Brno 2004)

Nedostudoval několik škol a vystřídal

řadu zaměstnání – například vyráběl

zpětná zrcátka, loužil kůže, obracel

slad v pivovaru a podobně. Zemřel

nešťastnou náhodou, když mu

ulomená součástka mixéru probodla

srdce. Stalo se tak na místě

a v času, jež si sám předpověděl. 
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by rakev vystřeloval po strmé balistické křivce vzhůru a následným

volným pádem do země.

Poslední vývojový článek vertikálního pohřbívání znamenal

tzv. hroboduj – samořezná vrutová rakev, postupně zavrtávaná do

země silou větru pomocí přenosné soupravy, skládající se ze stoja-

nu, vrtule, rohatky se západkou a ozubených převodů.

Zásadní obrat ve Stradického funerální tvorbě přinesla velká

výstava Rudolf II. a Praha v roce 1997. Pohled na císařovy pohřební

kalhoty s našitým chobůtkem ve tvaru ztopořeného penisu Stradic-

kého inspiroval ke zlomové myšlence:

„Smrt je moc sexy na to, aby mrtvoly tvrdly v zemi. Rakev je

nutné rozhýbat!“

Začátky byly skromné. Při zkoumání symbolických hrobů, tzv.

kenotafů (ze starořeckého κενο′ ς = prázdný a τα′ φος = hrob), se roz-

hodl navrhnout jeden sám pro sebe. Výsledkem úsilí byly skleněné

přesýpací hodiny, napůl stojící a napůl zavěšené z lucerny na stro-

pě podzemní krypty ve tvaru rotačního paraboloidu. V baňce měl

být nasypán Stradického popel a kolem zdi na světlé mramorové

podlaze z tmavých mramorových kostek vysázen nápis – parafráze

známého verše z knihy Genesis:

PRACH JSEM A TY MĚ OBRÁTÍŠ!

Každý návštěvník by si tak mohl (za mírný poplatek) Stradic-

kého obrátit a pozorovat, jak odměřuje čas své vlastní věčnosti.

Vzhledem k tomu, že jeho principem byl pohyb, Stradický tento ob-

jekt přezval z kenotafu na kinetaf (ze starořeckého κινει′ν = pohy-

bovat se a τα′ φος = hrob). Nyní scházel už jen příslovečný krůček

k myšlence rozpohybovat schránku tělesných ostatků zcela, tedy

osvobodit ji od setrvávání na jednom místě.

Z této idey se posléze vyvinul celý nový vědní obor, Stradickým

promptně pojmenovaný funeristika. Pokud vám v tomto názvu zní

i slovo turistika, pak slyšíte správně. Stradický věřil, že pobytem na
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váním, pojídání smutečních laskomin a lí-

čením historek ze života zesnulých, na mís-

tě vymýšlených.

Obvyklé funerální rituály a reálie však

brzy přestaly stačit tempu Stradického zjit-

řené obraznosti. Začal si tedy vymýšlet své

vlastní.

Nejprve se rozhodl ulehčit dřinu hrob-

níků a přišel s převratnou myšlenkou verti-

kálního pohřbívání (vstoje), jež významně

šetří místo na hřbitovech i práci s kopáním

hrobů. Mrtvola v rakvi válcového tvaru

s hrotem na dně, stabilizovaná křidélky,

měla být vypouštěna z letadla jako bomba

a zarýt se na určeném místě do země gravi-

tační silou. Náhrobní kámen zde nahrazo-

valo kruhové víko v horní části, v případě

zájmu pozůstalých i prosklené. Tuto meto-

du, nazvanou bombarderniéra, později ještě

vylepšil záměnou letadla kanonem, který
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této zemi skutečný život nezačíná ani nekončí, že rakve či urny ma-

jí sloužit především jako dopravní prostředky k cestování do jiných

světů, a z tohoto hlediska by měly být také navrhovány, tedy mimo

jiné i s přihlédnutím k aerodynamice (vlastně: astralodynamice či

transcendynamice), ekologii a bezpečnosti provozu.

Prvním Stradického funeristickým projektem byla tzv. kondoli-

éra – rakev lehčí než vzduch. K jejímu nadnášení mělo sloužit ho-

ření plynů vzniklých rozkladem mrtvoly (bioplyn). Nespornou vý-

hodou tohoto řešení byla energetická soběstačnost (nebylo potřeba

žádné palivo), ale anaerobní digesce nutná k přeměně tkání na bio-

plyn se ukázala být procesem natolik složitým, že nebylo možné ne-

chat jej probíhat samovolně. Další projekty proto už byly vybaveny

vnějším zdrojem energie.

Prvním z nich byla nekromotiva, která v sobě účelně spojovala

funkci krematoria a parní lokomotivy. Z ohniště umístěného

v přední části vychází žhavý kouř přímo do kremační komory –

kokpitu ze žáruvzdorného skla. Zde leží mrtvola držící páku brzdy.

Jakmile je zpopelněna, ruka přestane svírat páku a nekromotiva

sama zabrzdí. Plyny dál odcházejí sopouchem ve stropu komory

a čerpadlem jsou hnány do kotle v zadní části, odkud je vypouští

ven aerodynamicky kapotovaným komínem. Pára z kotle je vedena

trubkami do válců v přední části, které pohánějí tři páry kol s Wals-

chaertsovým rozvodem.

Stradický si od nekromotivy sliboval, že zabije dvě mouchy jed-

nou ranou – využije teplo, bez užitku vypouštěné do ovzduší při

kremaci, a zároveň nahradí smuteční vůz. Skutečným vrcholem fu-

neristiky se však stal až následující kremobil.

Podobně jako u nekromotivy žhavý kouř z ohniště prochází nej-

prve do průhledného kokpitu, teprve odsud do kotle a nakonec ko-

mínem ven. Pára z kotle vede dvěma trubkami (jež zároveň slouží

jako zavěšení) do velkého dutého předního kola. Odsud proudí sed-

mi páry trysek umístěných na obvodu kola, které tak reaktivní si-

lou kolem otáčejí. Řízená je zadní náprava. Dokud není zpopelně-

na, volantem otáčí sama mrtvola, jak se její tkáně v žáru náhodně

stahují.

Práci na stavbě kremobilu však zastavila autorova smrt.

Přestože se uskutečnění všech jeho projektů ocitlo na mrtvém

bodu, je Stradického přínos funeristice stále živý.

Druhou v pořadí je sbírka básní Virgonaut (Druhé město, 2010).

Tuto svou definitivně poslední knihu básní Odillo Stradický ze Str-

dic začal psát na podzim roku 2004 a vyjma obvyklých hiátů, způ-

sobených tu alkoholovým abúzem, ondy zas záchvaty nenávisti

k fenoménu písma jako takového, jež považoval za hlavní příčinu

úpadku lidské civilizace, na ní pracoval ještě v den své smrti v ho-

telovém pokoji v Sezimově Ústí. Po Stradického smrti čekaly ruko-

pis pohnuté osudy. Nejprve ho zabavila policie při vyšetřování bás-

níkova skonu (eponymní báseň Virgonaut byla celá překrytá za-

schlou krví a mohla být opsána až po prosvícení rentgenovými pa-

prsky). Poté se stal předmětem nechutných tahanic při dědickém ří-

zení. A nakonec málem shořel 16. října 2008 při požáru Průmyslo-

vého paláce v Praze.

Missa vegetabile
(druhá sadba)

Lesy jsou rostlin kostely.

Mše je před zraky nezasvěcených

skryta svou pomalostí.

Kněz chlorofylem svatým

vodu a světlo

proměňuje v mízu a dřevo. 

Zvířata chodí k oltáři

a přijímají tu záři

aniž by o tom věděli.
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INTROITUS 

PHOTOSYNTHETICUS 

kněz:

jak chutná světlo?

po dálce, po slunci a po zrcadle

jak chutná světlo?

po dálce...

vesmír mě drží za palce

táhne mě jemně z hloubky země

jak chutná světlo?

po slunci...

otevřít jeho poslům chci

všechny mé brány listím otvírány

jak chutná světlo?

po zrcadle...

odráží se v něm kodrcavě

dřív nežli plamen kosti paprsků si zláme

sbor:

obrazy věcí

po světle plují

plachty barev mu nastavují

světlo nám dává růst

růstem se blížíme světlu

blížíme ale

neubližujeme

my andělé mávnutím křídel

zarostlí v zemi

my rakety startující ke slunci

na plamenech kořenů

kněz:

písmeny semen

sázíme svá jména

do knihy země

KYRIE ZELENINO

zpívá se:

vítr větvím dá vání

listů křídel mávání

od tmy rozeznávání

světla ochutnávání

kněz:

Modleme se k pánu. Ať je vlažený a deštivý

sbor:

Pane rozlij se nad námi

kněz:

Ať nás prsty blesků neštípá už do dříví

sbor:

Pane rozlij se nad námi

kněz:

Ať nám každý rok navléká nový prsten letokruhů

sbor:

Pane rozlij se nad námi

kněz:

Ať vytáhne na ohnivý let okru hůl

sbor:

Pane rozlij se nad námi

kněz:

Hlubokou hůl deště. Ať s ní v zemi cestu vyťuká si

sbor:

Pane rozlij se nad námi

kněz:

Jako slepec tápá když v něm slunce stíny kácí

sbor:

Pane rozlij se nad námi

kněz:

Ať nás hasí. Ať v nás nikdy nezhasíná

sbor:

Pane rozlij se nad námi

kněz:

A ať přijme naši oběť: ukřižovaný strom

na smrtelném těle svého syna

sbor:

Pane rozlij se nad námi
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FLORIA

kněz:

jako ouškem jehly drátek, jako nožky neviňátek

jako škvírou spánku zítřek, pérkem krve hnané zvíře

jak pozounem sopky láva

sbor:

přichází Bože tvá sláva

kněz:

jako prasklina se klene nitrem skály roztříštěné

jako dutý úsměv smrti, jak ocasem víru vrtí

voda když ji země vsává

sbor:

přichází Bože tvá sláva

kněz:

jako oblohou se žene stádo mraků zapřažené

do kočáru stmívání se, jako mezi prsty písek

jako noc když rozhvězdává

sbor:

přichází Bože tvá sláva

Floria in excelsis Deo!

CREMO

zpívá se:

bláznivé mžikání v oku dní

na temné tváři svých nocí

vyvážím závratí pokud v ní

zapálím květ na všech stoncích

kněz:

přišívá nebe k zemi blesk

klaní se stromy s kadidlem

sbor:

Bože požehnej nám žehem

kněz:

oheň být na rty líbán chce 

voda se dala do tance

sbor:

Bože požehnej nám žehem

kněz:

plameny svléká dřevu tvar

líhnou se bledí ptáci par

sbor:

Bože požehnej nám žehem

kněz:

praskají hnáty uhlíků

lebkou je popel ztuhlý v kruh

sbor:

Bože požehnej nám žehem

neboť skrze oheň

vracíme světu světlo

vypůjčené od slunce 

SASANCTUS

kněz:

listy jsou naše oči

i ústa

jíme očima

hledíme ústy

tvary kulaté a oblé

jsou tak šťavnaté a dobré

tvary hranaté a kosé

jsou kořeněné a ostré

nepožíráme jsoucna

jenom jejich obrazy

které na všem znovu obrazí

Bože jak jsi dobrý

zjev se nám v celé své lahodné podobě

chceme mlsat tvoji krásu 

dřív než se nás nasytíš

sbor:

odpusť nám odpusť nám ó pane

že raději vychutnáváme než chutnáme
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CHAMPAGNUS DEI

kněz:

semeno myslí že je celý svět

ale svým růstem se zmenšuje

poznáním nekonečnosti vesmíru

sbor:

tak i my věřili že jsme hosti

v drahé hospodě U věčnosti

a pili jsme pili přes míru

kněz:

náš život je pouhá zátka v lahvi

šumivého vína duše z hlavy

pýcha se v pokoru zvrhla

sbor:

ve sklepě božím tak podle zdi

zrajíc na kvasnicích bolesti

čekáme až zátku z hrdla

vytáhne silou boží pěst

HERBÆ ITE, MISSA EST!
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BENESEXUS

zpívá se:

naše láska laskavá je

zpěv větru nás oddávaje

zcuchaný vlas vody češe

a my oddávajíce se

ztišujeme jej až oněmí

sbor:

milujeme se jen vůněmi

tak zpívá prašník:

větře milý vánku podívej se

zdali je tu někde blizna

pověz jí že já se v pylu vyznám

nehybnost mě svírá jako vejce

nechci být jen sám

až smrt zavolám

tak zpívá blizna:

větře vyřiď mu že dřív než zavolá smrt

já se ráda oddám jeho pylu

nejdřív ale musí on vzít pilu

a vyříznout ze sebe trám jako lásku

řezem si rovným

dřevem syrovým

tak zpívá prašník:

ze sebe trám jí dám ale nejdřív

ona v sobě brázdu krve orat musí

do ní horké rudé zrnko srdce zasít

aby se mohlo hluboko vedřít

aby se krví oblívalo

aby ji žalem bolívalo

tak zpívá blizna:

uzel srdce uvážu si na hedvábu jemném

tak zpívají oba:

nejdřív ale musíme se milovat

celý život vedle sebe věrně stát

dokud nás smrt oba nezavolá jménem

smysl všeho ve svém opaku je

proto ať se všechno stále opakuje

COFFERTORIUM

sbor:

obilí

sekali mlátili semleli upekli

aby se proměnilo v chléb

révu

trhali šlapali drtili kvasili

aby se proměnila ve víno

kněz:

všichni ze mě kousejte a polykejte 

toto je mé tělo jež se za vás drobí

všichni ze mě nalijte a popíjejte 

toto je má krev kterou za vás chci prolít

kalich krve připravené k vypuštění

skrze každého a všechny k odpuštění

hříchů. Z lásky jsem se pomátnul

toto je smlouva nová a věčná

toto je mouka žitná a ječná

tu vy kyňte na mou památku
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Každá církev má své uhlí

Motto: Pražský arcibiskup se rozhodl vstříc kritikům,

kteří mu vytýkají přílišnou diplomatičnost a nedostatek

otevřenosti. Ač se sám domnívá, že je naopak příliš má-

lo diplomatický, rozhodl se k drsné otevřenosti, když

věřícím naprosto bez obalu řekl: „Modlíte se za kněze?“

Takové zprávy bylo možné číst v „Softkatolickém ob-

časníku pro postsexuální revoluci“ s podivným ná-

zvem Uhlí, rudy, geologický průzkum. Samizdatový

časopis tohoto jména vycházel v pražské arcidiecézi

začátkem 90. let (zřejmě v letech 1993 až 1996) a do-

dnes není jasné, kdo byli jeho autoři. Z míry jejich in-

formovanosti se lze domnívat, že nějakým způsobem

působili v církevním strukturách: pokud sami neby-

li duchovními osobami, měli k nim jistě blízko. Vy-

dali jen devět čísel – přičemž v případě některých šlo

o pouhé dvoulisty, ale… Po takové větě obvykle ná-

sleduje tvrzení, že přes malý počet čísle se časopis

stal legendou a měl velký vliv. My však onu větu mů-

žeme zakončit tvrzením: …ale bylo to stejně jedno,

protože se tento časopis nijak významně nerozšířil.

Dnes je poněkud záhadou, o co vlastně vydava-

telé časopisu usilovali. V jednotlivých číslech bez la-

du otiskovali texty z nejkonzervativnějších katolic-

kých periodik, články o charismatickém hnutí, por-

nografické básničky, výňatky z církevních dokumen-

tů či učebnic… Následující úryvek z jednoho úvodní-

ku ukazuje, že stáli na správných věroučných pozi-

cích, jejich roztěkaná a nezralá mysl (podle mého mí-

nění šlo o nějaké seminaristy) jim nedovolovala plně

se podvolit Boží vůli.

Škoda, že se vydavatelé bez výjimky neřídili vy-

znáním, které napsali v onom zmíněném chvályhod-

ném úvodníku: „Evangelium jsme povinni šířit nejen

slovem a příkladem, ale i mečem. Možnosti časopisu

k napravování toho, že tento důležitý prostředek

spoluúčasti na Kristově a Mariině vykupitelské díle je

trestuhodně zanedbáván, se nezdají velké. Ale slibu-

jeme, že my, tvůrci Uhlí, řečeno slovy Kosmovými,

chceme své pero, byť tupé, však zbožné, nabrousiti,

abychom SATANOVI způsobili nejednu hlubokou rá-

nu.“

P. ThDr. Alexius Lohala, OP, FOKO

církevní historik
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Děkovný dopis ministerstvu kultury

100 nejkrásnějších obálek Reflexu

Politický komentář Mirka Topolánka

Výklad Tóry z pera Jana Fischera

V příštím čísle (vychází 1. května 2010)

rozhodně nenajdete:

Na shledanou příště!Ne za pomeňte!




