


úvodní slovo 
na o–kraj

Jubilejní desáté číslo galerijních novin je věnované tématu autorských knih a je tak trochu 
rekapitulační. Téma vychází z výstavy věnované nakladatelství Dobré dílo, které ve Staré Říši 

u Telče na počátku dvacátého století založil a až do své smrti v roce 1941 vedl Josef Florian. 
Výstava, kterou kurátorsky připravil Ivo Binder, se týkala především jeho spolupráce s výtvarnými 

umělci, kteří se podíleli na výtvarném doprovodu a grafické úpravě knih. Ukázala, že z velké 
části díky výběru spolupracujících umělců – mezi nimiž byli František Bílek, Josef Čapek, 

Vlastislav Hofman, Bohuslav Reynek, Otto Stritzko či Josef Váchal, němečtí umělci Otto Coerster, 
Albert Schamoni nebo Wilhelm Wessel, francouzský expresionista Georges Rouault, ale i řada 

Florianových dětí, synové Gabriel, Josef Vojtěch, Methoděj, Michael a dcery Františka a Marie – 
vznikl jedinečný a možná kvalitou a rozsahem dosud nepřekonaný soubor knižního díla. Dobrému 

dílu a Josefu Florianovi se ve své recenzi věnuje Petr Kovář, který je jemně propojil s výstavou, 
která na stejném místě následuje: Černá zvířata Terezy Říčanové, autorky, která též knihami žije, 
kterou by si prý Florian býval rád vzal za ženu, ale kterému by ona utekla (tak jako se to povedlo 

jen málokterému z Florianových dvanácti dětí; o tom více v recenzi). 
Propojení lze ale nalézt s dalšími vysočinskými milovníky krásné knihy – s nakladatelstvím 
Adolescent či grafickým studiem a knihařskou dílnou BUK, do které se (částečně virtuálně) 

vypravila Ilona Staňková. Jelikož se jedná o jubilejní číslo, představujeme více naše stálé 
spolupracovníky: kromě Adolescentu Aleše Kauera, který má v O_kraji na starost rubriku poezie, 

též Kláru Zahrádkovou, která společně se svým kolegou Ondřejem Trnkou z grafického studia 
Onkubator dala novinám O_kraj jejich nejen výtvarnou podobu, ale podílela se též na celkové 

koncepci. Klára společně s dalšími třemi spolupracovníky provozuje nakladatelství a knihkupectví 
Xao v pražských Vršovicích. Na obálce tohoto čísla i v jeho prostředku naleznete díla Darjana 

Hardiho, který ilustroval nedávno vydaný Chazarský slovník srbského spisovatele Milorada Paviće. 
Mezi stálé spolupracovníky O_kraje patří též autor komixu Zob a pírko Mikuláš Vinař, který pro 

aktuální číslo vytvořil tematické komixy, v nichž místo dvou komentujících ptáků posedávajících 
na drátech účinkuje dvojice neposedných knih. S dalšími současnými tvůrci autorských knih 

a bibliofilií se bude možné seznámit na výstavě Atlas nových souhvězdí ve Východočeské galerii 
v Pardubicích po znovuotevření galerií. 

A jelikož se jedná o jubilejní desáté číslo, je čas na změny: od příštího čísla opouští redakci autorka 
tohoto úvodu, která se před pár měsíci přestěhovala na druhou stranu Železných hor. Redakci 
naopak obohatí Lucie Nováčková, která pro toto číslo – velmi důkladně – zpracovala rubriku 

Vystavovali jsme před 50ti lety. Všem spolupracovníkům děkuji a novinám přeji při zkoumání 
všemožných o_krajů hodně sil a odvahy. 

Lenka Dolanová 
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rozhovor s galerijní 
ekonomkou 
jolanou volákovou

Jak dlouho pracuješ v galerii?
V galerii pracuji od 1. srpna 2014, 6 let a 3 měsíce.

Jak ses dozvěděla o této práci?
Toto volné místo nebylo nikde inzerováno a dozvěděla jsem se 
o něm náhodou. Přihlásila jsem se do výběrového řízení, které pro-
běhlo jak písemnou, tak ústní formou, a na základě výsledku tohoto 
řízení jsem byla vybrána na pozici ekonom, účetní.

A bylo jedním z důvodů také to, že ses zajímala o výtvarné umění?
O výtvarné umění se občas zajímám, ale hlavním důvodem bylo, 
najít si práci v mé odborné profesi. V minulosti jsem pracovala ve 
školství a učila jsem na Obchodní akademii odborné ekonomické 
předměty. Chtěla jsem také zúročit mé dosavadní znalosti a zkuše-
nosti v praxi. Před nástupem do galerie jsem se jako samoživitelka 
dostala na určitou dobu do těžké životní situace a pár měsíců jsem si 
hledala novou práci. Byla jsem moc ráda, že jsem tuto práci získala.

Jaký máš vztah k umění a zajímáš se o kulturu obecně?
Celkově mě kultura samozřejmě zajímá ve všech oblastech. Nepre-
feruji pouze výtvarné umění, ale ráda si poslechnu dobrou hudbu, 
zajdu do kina, divadla, na koncert a podobně. Celoživotně miluji 
hudbu a zpěv. V současné koronavirové situaci to ale bohužel nelze. 
Vzhledem k mé profesi je pro mě kultura obecně ventilem a proti-
pólem toho, čím se zabývám v práci. Takže si odpočinu i tím, že si 
doma po práci pustím trochu hudby nebo přečtu knížku. 

A když v současnosti pracuješ v galerii, začala ses o umění více zají-
mat? Chodíš například na vernisáže?
Ano. Pokud mohu a mám čas, na vernisáž zajdu ráda. Po celodenní 
práci je účast na vernisáži už více odpočinková. Vždy se těším i na 
hudební vystoupení. Výstavy si prohlédnu buď přímo na vernisáži 
nebo v následujících dnech. Po odborné stránce nechávám posouze-
ní výtvarného umění a celé výstavy na kolegyních – kurátorkách. 
Dávám přednost spíše klasickému umění než modernímu, alterna-
tivnímu a pro mě náročnějšímu. Moc se mi líbila například výstava 
Jakuba Schikanedera nebo Antonína Slavíčka. Stálá expozice má 
samozřejmě také své kouzlo. 

Nejvíc mě oslovuje hudba a můj celoživotní koníček spojený se 
sborovým zpěvem. Současná situace nám bohužel neumožňuje se 
ve sboru scházet na zkouškách a absolvovat plánované koncerty. Od 
jara jsme měli půlroční pauzu, pak jsme zpívali pouze v září a teď 
procházíme dalším nouzovým stavem. Zpěv pro mne znamená 
nejen radost, ale i odpočinek a setkávání se s letitými přáteli, takže 
už mi ta naše činnost tak trochu chybí. 

Ptala se Jana Jarošová

z depozitáře

Josef Florian, Ptáci, kolorovaná tuš, 119 mm × 160 mm / 81 mm × 118 mm



Pohnutky oceňovaných mistrů slova k autor-
skému psaní jsou mnohdy spojeny s jejich 
pocity izolace a nedoceněnosti. Vnitřní nerov-
nováhu vyvažují vytvořením vlastního světa, 
který je náhradou za ničemnou každodennost. 
V ní totiž barvy světa blednou, jednání spoluo-
byvatel je předvídatelné a dny se zdají být bez 
života. Bez Toho života, který koluje v žilách 
těch, kteří byli perem ovládnuti. Monotematič-
nost všední rutiny je pro ně smrtí. 

Psaní je uhrančivé. Psaní je návykové. 
Psaní je boj a nesnáší programovou nudu 
kalendářních dní otupující ostrost a přesnost 
touženého vyjádření. Dusí totiž nespoutanost 
a impulzivnost, bez nichž jsou řádky prázdné 
jako oči vyhaslé duše. Nestahuje-li zcela tato 
kravata hrdlo, pak existuje několik důvodů 
posedlosti psaním, které mezi sebou bojují 
v každém dle jeho naturelu.

Ze zamyšlení Farmáře zvířat vyplývá, že 
důvodem může být prostá touha vypadat chyt-
ře a dokázat ostatním, že není radno tu či onu 
psavou bytost podceňovat. Sobeckost, která se 
v tomto smyslu odkrývá, je vlastní totiž pouze 
těm, kteří se lehce nevzdají svých ambic a ne-
odhodí svou individualitu na věšák stejně jako 
to dělá velké procento „dospělých a stále zane-
prázdněných“. Ti, jenž si uvědomují časovost 
své existence a jsou odhodlaní žít svůj život 
do konce, jsou podobni samotářským vlkům 
vyjících na lunu literatury. Krom sobeckého 
egoismu mají mimo jiné zalíbení v kráse světa, 
slov a jejich správného uspořádání. Libost po-
cházející z celkovosti dobře napsaného, ze sdí-
leného světa zkušeností či z vidění věcí tak, jak 
jsou či z toho, že lze alespoň částečně přispět 
ke změně událostí, názorů lidí a dílčí proměně 
společnosti, patří k výčtu dalších důvodů.

Uznáme-li, že egoismus, estetické zalíbení 
či socio-politické pohnutky, jsou dostatečně 
oprávněnými impulzy ženoucí jedince ke psaní 
za přihlížení nechápavých hlav otáčejících 
se tu doprava tu doleva, pak se omezujeme 
pouze na to viditelné a veskrze přehlédnutelné. 
Zápas, který se při psaní svádí, podobný boji 
s chorobou, by nebyl znovu a znovu veden, 
pokud by duše nebyla hnána samotným démo-
nem. Literárním démonem, jemuž nedokážeme 
odolat, jemuž ale nedokážeme nikdy plně 
porozumět.

Uhranutí jeho hlasem je cestou, která nás 
vede na hranu existence, kde balancujeme na 
laně věčnosti a konečnosti. Hrana je hrou mezi 
nicotou a „něcotou“, mezi vyhořením a pla-
menem, mezi zmarem a hojností. Hysterický 
tanec šílenosti při psaní se navenek projevuje 
jako bychom bledí a stižení paprskem pohledu 
měsíce a lesa a s očima přitahovanýma ohrom-
ným divadlem zůstávali stát mlčky na terase. 
Onen démon je magií, která probouzí imagi-
naci, osvobozuje a prostřednictvím lidského 
ducha vynáší napovrch to, co se skrývalo. 
Proměňuje viditelné i tušené a současně toho, 
kdo píše, v bytost symboliky. Současně však 
skrze toto obdarování natahuje kohoutek svého 
revolveru a za strašlivého smíchu sype sůl do 
rány, kterou zanechala vystřelená kulka v tě-
lech balancujících šílenců.

Filip Zrno
maloměstský povídkář

na okraj

literární démon

peter hook 
unknown pleasures

vydalo nakl. Volvox Globator, 2019

Knížka Unknown Pleasures Petera Hooka je ne-
vybíravým a otevřeným vyprávěním o kapele Joy 
Division. Svědectvím o tom, jak se ze zatvrzelých 
pankáčů a puberťáků se zálibou v kanadských 
žertících stali uznávaní muzikanti, kteří definovali 
nové hudební proudy a vymezovali hranice mezi 
minulostí a budoucností.

Knížka začíná prologem: „První kšeft s Joy 
Division končí rvačkou. Typický.“ Anglie konce 
sedmdesátých let, to byla divoká doba. Pankáči 
v čele se Sex Pistols postavili celý rock na hlavu, 
a pak se mu ještě vysmáli do tváře. Vytvořili vlast-
ní styl, který nesestával jen z šílených kombinací 
starých sak, roztrhaných džín, výšivek, špendlíků 
a kravat nošených s notnou dávkou ironie, ale pře-
devším to byl obraz lidí uvězněných mezi školou, 
domovem, nekvalifikovanou prací a hospodou 
s minimální vyhlídkou na vyšší výdělek, a tedy 
jinou perspektivu. Jejich rodný Manchester je vy-
kreslen jako temné průmyslové město. Příchod 
Margaret Thatcherové a její politika radikálních 
škrtů nezaměstnanost a inflaci ještě zvedla, čímž 
dala průchod xenofobii a navýšené frustraci. 

Kniha mimoděk připomíná, že když vzniká 
mimořádné dílo, které definuje dobu, nikdo z pří-
tomných o tom nemá ani páru. Že věci vznikají 
většinou z úplného dna a víc z nevědomosti než 
přehnané uvědomělosti. Hooky k tomu dodává: 
„Dnes má každý svýho pódiovýho manažera 
a zvukaře, osvětlovače a všechno… Dnes se po-
dobné věci dokonce vyučují na školách. Tehdy jste 
věděli kulový. Neměli jste kolem sebe profesio-
nály, jenom kámoše, který stejně jako vy neměli 
šajnu… To je něco, co je na dnešních kapelách do-
cela smutný, všechno se točí kolem kariérismu…“ 

Z Hookyho nemluví zapšklost. Dokáže mnohé 
přímo glosovat a srovnává, protože má tu zkuše-
nost jak s Joy Division, tak s New Order: „Viděl 
jsem jednou jeden pořad, něco jako „souboj ka-
pel“. Byli tam v porotě Alex James z Blur, Lauren 
Laverne a pak nějaký píčus z nahrávací společnos-
ti, ti pak rozdávali rozumy a vykládali, co si o tý 
který kapele myslí… A všechny ty kapely tam 
stály a hltaly každý jejich slovo: Jasně hned to 
uděláme…“ (…) „Vstoupil jsem do kapely, abych 
každýho poslal do prdele, a kdyby mi někdo vy-
kládal – tvoje image je na hovno, poslal bych toho 
debila rovnou do hajzlu…“ Z této krátké ukázky 
je asi dost patrné, že kapele Joy Division sebedů-
věra nechyběla. Rebelie, nevědomost a doslova 
destrukce byly paradoxně stavebním prvkem této 
sestavy. Hooky, autor knížky, se neobává mluvit 
o sobě jako o štěnici, která často přicházela s ka-
nadskými žertíky takového kalibru, že se vám při 
čtení protáčí panenky a zvedá žaludek. 

O Ianu Curtisovi, který se krátce po vydání ge-
niální nahrávky Closer (1980) oběsil, se tady píše 
s velikou úctou a respektem. Byl to kupodivu on, kdo 
ve chvilkách malomyslnosti zvedal kapele náladu, 
nakopával je a vracel na správnou cestu. Zároveň je 
z odstupu času téměř nepochopitelné proč – když 
Ian během koncertů upadal i několikrát za večer do 
epileptických záchvatů – s tím nikdo nic nedělal. 
Proč více neposlouchali jeho texty, v nichž je všech-
no tak čitelné. Sám Hook přiznává, že v té době si 
každý egoisticky hleděl svého nástroje a že Ian volá 
o pomoc, o tom neměl nikdo z nich ani páru.

„Dívám se zpátky a vidím, kdy jsme to měli 
zastavit. To je to nejtěžší na tom, psát tuhle knihu. 
Když tohle všechno píšu, dokážu určit chvíle, kdy 
jsme měli říct – a už dost.“

Aleš Kauer

pouť krkonošská, 
rezie karel čtveráček

2019, 70 minut

Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
v Jihlavě se letos musel obejít bez pečených 
kaštanů a podzimních mlh či sněhových vánic 
v jihlavských ulicích. Každý si svou verzi festi-
valového programu mohl seskládat doma podle 
svého. Jeden z pozitivně přetavených důsled-
ků nařízené karantény. Pro MFDF byla situace 
jednodušší v tom, že své filmy na propojeném 
portálu DAFilms.cz nabízí online již patnáct 
let. Diváků bylo podle tiskové zprávy dokonce 
o polovinu více než loni. Jedním z festivalo-
vých filmů byla Pouť krkonošská režiséra Karla 
Čtveráčka, zpráva z pěšího putování z Prahy 
na Sněžku, kterou každoročně v srpnu pořá-
dá sdružení Pilgrim, respektive teoretik umění 
Jiří Zemánek. Inspiraci pro tuto i další poutě 
nalézají novodobí poutníci v životech básníků 
a výtvarných umělců, v případě poutě na Sněžku 
se vydávají po stopách Karla Hynka Máchy. Ve 
filmu jsou jedny z nejpěknějších záběrů právě ty, 
kde se listuje originálními Máchovými deníky 
z poutě, kterou podnikl s přítelem Eduardem 
Hindlem v roce 1833, uloženými v Památníku 
národního písemnictví a v Univerzitní knihovně 
ve Vratislavi. Působivé jsou též záběry detailů 
okolní krajiny, vzniklé v době odpočinků na 
cestě; jakoby chtěl autor filmu dokázat, že při 
takovém putování má i on čas lelkovat a se zá-
běry si jen tak pohrát. Jiřího Zemánka po část 
cesty doprovázejí další putující – znalec a sbě-
ratel Máchova díla Vladimír Drábek, básník 
a performer Jaromír Typlt, umělec a poutník 
Miloš Šejn a undergroundový vydavatel Blum-
feld S. M. Samozřejmě též režisér-kameraman, 
který se stal součástí týmu, vyrazil s lehkou ka-
merou, nocoval s poutníky pod mostem či pod 
širákem na hradní zřícenině a nahrával jejich 
komentáře k okolní krajině, a asistující zvukař. 
„Snad jsem sbalil všechno nutné: spacák, kari-
matku, trochu jídla na cestu, fotoaparát, mikro-
fon, dva objektivy, náhradní baterie, dobíječky, 
paměťové karty, monopod. Čelovku, telefon, 
stabilizátor, něco na převlečení, lahev s vodou. 
Nic víc nebudu příštích devět dní potřebovat.“ 
Shrnul potřebné vybavení Čtveráček. Jiřímu 
Zemánkovi rozhodně nejde o věrné kopírování 
Máchovy trasy, ale spíš o prožití sounáležitosti 
s krajinou, znovuobjevení její kulturní paměti. 
Jím pronášené úvahy, komentující spojení s Mat-
kou Zemí a čtení z Máchových textů střídají 
sebeironické poznámky nebo jen gesta, která do 
filmu vnášejí lehkost vždy, když se dostáváme na 
hranu patosu. Film tak plyne v tempu putování, 
neklade přílišné nároky na divácké soustředění 
a především vybízí k následování – k pouti třeba 
jinými stezkami, s jiným vytyčeným geografic-
kým cílem, po jiných stopách, ale s podobným 
motivem: odpoutat se na chvíli od veškerého 
myšlení i od sebe sama. 

LeD 

milan kohout
úplně nový a věčný 
kalendář český

Bylo nebylo, vytiskla tiskárna H.R.G.

Malíře, grafika a litografa Milana Kohouta a jeho 
kalendář objevily Anna Pleštilová a Helena Čer-
nohorská, které společně vedou nakladatelství 
Bylo nebylo, vlastně náhodou. Cesta k vydá-
ní nebyla jednoduchá, nejedná se také vůbec 
o klasickou knihu, nýbrž o kalendář – každý 
den má vyhrazený obrazový a někdy i texto-
vý záznam. Zároveň je to však deník, záznam 
několika let v životě autora a proměňující se 
okolní krajiny jižních Čech z období 1979–1985. 
Autor si kalendář vydal v roce 1985 ke svým 
40. narozeninám v nákladu padesáti kusů. Z pů-
vodních 370 drobných litografií pro každý den 
vznikl ofsetový reprint, který vyšel v nákladu 
100 kusů, číslovaných a signovaných autorem 
a umístěných v krabičce kašírované plátnem. 
Z deseti oslovených tiskáren byla tomuto úkolu 
schopna dostát pouze jediná. Zde návod k pou-
žití: „Horní třetina každé karty má bílý podklad, 
do kterého je malířovou rukou vepsané datum, 
ovšem bez letopočtu – proto věčný! Spodní dvě 
třetiny zabírá obraz. Karty jsou řazeny jedna za 
druhou chronologicky podle data a s kalendá-
řem se pracuje velmi jednoduše: karta opatřená 
aktuálním datem se zapře o čelní stranu plátěné 
krabičky (nebo se jinak vystaví) a druhého dne se 
zasune na konec řady.“ Po Kateřině Černé, jejíž 
díla kreslená původně do školních sešitů a po-
dobných zápisníků nakladatelství Bylo nebylo 
vydává pravidelně, objevily redaktorky dalšího 
téměř neznámého autora a jejich péčí vznikl 
další z bibliofilských počinů, který snad nalezne 
podobně nadšené čtenáře jako jsou ony samy. 

LeD 

recenze



Kde by byli umělci a intelektuálové dvacátého století bez svých 
oddaných a pečujících družek, které jim umožnily plně se věno-
vat vlastním posedlostem! Které svoji konkrétní roli na osvět-
leném pódiu světa „umenšily“ do monolitického a obecného: 
„díky, matky!“ a jako divoké kachny v nevýrazném zbarvení 
splynuly s rákosím u břehu, aby se postaraly o vajíčka, zatímco 
sameček si čechrá barevné peří v proudu! Křesťan, který není 
hrdina, je prase! „On už Florian ke konci života s lidmi příliš 
hospodařil, zapřahal, tlačil, ale vytvořil Dobré dílo a tahle záslu-
ha mu zůstane,“ tak nějak vzpomínal na přítele básník a grafik 
Bohuslav Reynek. 

Pokud dnes revidujeme pohled na významné umělce a inte-
lektuály dvacátého století prostřednictvím kritiky jejich patri-
archální svrchovanosti, pak u Florianových nesloužila ambici 
muže pouze jeho žena, ale všichni členové velké rodiny. Možná 
tedy neudiví, že z tohoto kláštera uniklo do vlastních manželství 
pouze pět z dvanácti dětí, a to ještě za bolestného a hněvivého 
rozchodu s jeho představeným. Mohli bychom za to Florianovi 
počmárat nebo strhnout nějakou sochu, ale obávám se, že by-
chom museli vzít zavděk Floriánem svatým, jehož soch je všude 
dost. Ale to nikoho nenapadne. A tak, místo aby Oblastní galerie 
Vysočiny uspořádala nějaký metamorfický kočovný happening, 
během něhož by před zraky přihlížejících docházelo ke kreativní-
mu „odsvěcení“ patrona hasičů na civilního Floriana vydavatele 
za účelem progresivně kritické devastace sochy, otevřela v září 
výstavu plnou skvělých, především grafických prací umělců, 
kteří, fascinováni Florianovým mimořádným zjevem a asketic-
kým úsilím, staroříšské Dobré dílo čtyři desetiletí spoluvytvářeli.

umění nad vědu

Ano, velmi neakčně tak můžeme konstatovat, že dobové chování 
těžko odtrhávat od dobových souvislostí, a že pro kritiku sou-
časné mizérie je třeba osvětlovat a ne škrtat lidi z historie. Jak 
si představujete hluboce věřícího katolíka v rakousko-uherské 
monarchii přelomu devatenáctého a dvacátého století? Vida. 
A přeci! Florianem přijaté expresivní výkřiky francouzského 
básníka a kontroverzního esejisty Léona Bloye, že do Ráje se 
nevstupuje zítra ale dnes, a že kdo není hrdina, je prase, jsou 
stále platné stejně jako tehdy. Četba Bloyových textů a vzájemná 
korespondence definitivně stvrdily rozchod sedmadvacetiletého 
učitele s konzervativními katolickými kruhy. To díky němu našel 
svou cestu do Ráje ve vydávání knih. „Největší mizérie duševní 
jest u tzv. učitelů,“ zapsal si Josef Florian, který učil čtyři roky 
v Kostelní Myslové a poté dva roky v Náchodě. Své děti pak do 
školy neposílal, potřeboval je zapřáhnout v náročném projektu 
knižního vydavatelství, ale také měl za to, že stačí, když se naučí 
číst a psát, a dál už si svobodně otevřou horizonty právě tím, co 
si pro sebe vytáhnou z knih. 

Rodiče mé ženy, oba vědci, se narodili sedmnáct let poté, co 
Josef Florian zemřel, a kdesi si přečetli, že když se dítě věnuje 
umění, naroste mu kus mozku navíc (naše oblíbená rodinná 
historka). Ve shodě s tím přiznávalo Florianovo třípatrové po-
jetí studia nejnižší příčku analytické vědě, a až nad ni kladlo 
umění jako nejdokonalejší složku lidské citlivosti (nejvýše stá-
la pochopitelně teologie). Snad tím lze částečně vysvětlit, že 
většina Florianových potomků se věnovala umění, často hned 
několika druhům. Vydavatelství se zoufale nedostávalo peněz 
a ve dvacátých letech dokonce zkrachovalo, přestože bylo vzá-
pětí obnoveno. I v takové situaci byl otcovský „pragmatismus“ 
zaměřený k tvůrčí lidské touze po přesahu (a k chodu vydava-

telství), namísto jakýchkoliv „konzumních“ úvah. Snad je to 
z naší perspektivy s podivem, ale většina členů rodiny žádný výše 
zmiňovaný únik nehledala – realizovali se a společně tvořili víc 
než fungující firmu. Nepochybně tomu pomáhala jejich víra a ro-
dinná až komunitní atmosféra – Stará Říše se proměnila v jakési 
rezidenční centrum, kde umělci z různých končin trávili i celé 
měsíce studiem a živou prací pro vydavatelství, a jejich okouzlení 
Florianovým úsilím, charismatem a atmosférou místa se muselo 
přenášet opět do rodinného kruhu. Objevovali se mecenáši, 
podporovatelé, nezištní a inspirativní pomocníci a s nimi další 
a další kontakty, takže třeba díky nadšení budoucího skladatele, 
hudebníka a pedagoga A. O. Tichého pro Dobré dílo (přišel do 
Staré Říše už v osmnácti) získal Florianův druhorozený potomek 
Methoděj soukromné hudební vzdělání, a sám Tichý se oženil 
s dcerou Florianova guru, Léona Bloye. V tomto propletenci vzá-
jemných přínosů nelze nevzpomenout na mapu příbuzenských 
a společenských vztahů, kterou pro (stále probíhající) výstavu 
Nejedna rodina v humpolecké 8smičce připravily kurátorky 
Lenka Dolanová, Marika Svobodová a Marianna Placáková. 
Jak by asi vypadala taková mapa vztahů Josefa Floriana?! To 
by byla teprve jízda! Navíc, protože přes symbolismus a secesní 
tvarosloví se do světla prudce dere expresionismus, byli často 
také „rezidenti“ expresivní nejen svou tvorbou, jejich přátelství 
vzplanou i vyhasínají – Josef Váchal se dlouho nezdržel, silné 
pouto s Jakubem Demlem, v němž vlastně Florian našel českého 
Bloye, se rozpojilo po šestileté spolupráci v roce 1911, a dokonce 
i osudový vztah k Bloyovi neprošel po osobním setkání bez újmy. 

výtisk a exprese jsou synonyma

Výstava Dobré dílo v jihlavské OGV pod kuratelou Ivo Bin-
dera ale přeci jen tuto jízdu umožňuje zažít – vztahy tu sice 
nejsou spojené šipkou, člověk si je musí spojit sám, ale o to 
přesvědčivější a poutavější pouť to je, vydat se mezi rozevřené 
knihy, frontispisy, grafiky i malované obrazy. Když rozjímáte 
nad úpravou knih, dozvíte se, jako třešínku, že s Dobrým dílem 
spolupracovali také Břetislav Štorm a Vladimír Šindler, tedy 
předci význačných osobností české knižní kultury dvacátého 
století (Františka a Jiřího). Také Ladislav Kuncíř, meziválečný 
vydavatel, pro něhož později pracovali mnozí autoři ze Staré 
Říše, známý důrazem na kvalitu díla a tisku, začínal coby knih-
kupec právě Florianovým Dobrým dílem. 

Na výstavě převažují expresionistické tendence; Váchal je 
zastoupen jemným mnohobarevným dřevorytem i razantní de-
formující zkratkou, je zde Georges Rouault, jehož dílo Florian 
de facto objevil světu, samozřejmě Bohuslav Reynek, výborné 
cykly Josefa Čapka, jemuž byl Florian zcela prvním vydava-
telem, a řada dalších umělců, kteří se sami hlásili „do služby“ 
Dobrému dílu, jako Němci Wilhelm Wessel a později Albert 
Schamoni. Výprava dvacetiletého Schamoniho do Staré Říše 
učaruje neméně než jeho drobné pitvorné postavičky a lehký 
kresebný styl. Cestou se stavil ještě za Vasilijem Kandinským 
ve Výmaru a následně spolupracoval s litomyšlským tiskařem 
Josefem Portmanem, jehož čtenáři nepochybně znají především 
díky Váchalovu dílu (Portmoneum) i ironickým dopisům-pam-
fletům, v nichž si Váchal svého chlebodárce bez okolků dobírá. 
Širší Schamoniho dílo v českém kontextu tak mohl divák ob-
jevit i díky loňské výstavě věnované právě Josefu Portmanovi 
v Městské galerii v Litomyšli. Nevycházím z údivu, s jakou 
otevřeností k rodícím se proudům a výtvarným projevům tvr-
došíjný a asketický Florian přistupoval. 

nepokojná pokora k papíru
„V Mázhausu nesvítí světlo,“ říkám a paní kustodka jihlavské 
OGV mě posílá o patro výš, kde se prý právě instaluje výstava. 
Je začátek listopadu, galerie je už měsíc zavřená, ale program 
„běží“. Galerie i umělci streamují, lepí QR kódy a píší ministrovi 
kultury. Za pohyb po ulici po jednadvacáté večerní vás mohou 
sebrat policajti, na pivo chodí už jen vládní představitelé. Obrazy 
leží všude po zemi nebo opřené podél stěn, zaujme mě jeden rám, 
kde se to pod sklem hemží maličkými grafikami. Černobílé dře-
voryty snad jen tak šest centimetrů velké, pod nimi vždy krásně 
vysázený text – červenou. Připomíná to výpravu knih Otokara 
Březiny, nebo je to něco od Jakuba Demla? Vizuál laská oko, oko 
pátrá, odkud to zná. Leze z toho florianovská atmosféra, pokora 
k papíru i písmu. Dobré dílo, zní to přirozeně, jedna výstava se 
svěšuje, druhá naskládává. 

Z omylu mě vyvádí kurátorka výstavy, Hana Zrno Vondrů: 
„to je z diplomové práce Terezy Říčanové, je to dvacet let starý, 
Tereza za tu dobu udělala zajímavou proměnu.“ Jdu tedy blíž 
a zároveň se pozorněji rozhlížím i po sálech. Fundus z výstavy 
o Dobrém díle se ani nemusí stěhovat – zaplňují jej početné 
knihy a tisky o osmdesát, sto let mladší, srší z nich podobná 
síla, hluboká lehkost, svéhlavá pokora. I škála forem je snad 
podobně pestrá, jako když tu visela ta přibližně dvacítka staro-
říšských… Terezu by Florian vzal, napadá mě, ale kdyby se mu 
narodila, tak by mu taky utekla, představuji si Terezu v kruhu 
dětí před oltářem při domácí mši. Svých pět dětí zatím po práci 
na statku v Mezné propouští, neurčuje jim, kdo má dělat sazbu, 
kdo dřevorytové štočky, a kdo bude shánět peníze. Ale satinýrka 
i knihtisk jsou doma v provozu!

„Náš vztah k nám samým musí být určen závazkem, který 
nás přesahuje. Jedině tím podle Kierkegaarda zamezíme roz-
ptýlenosti, což je ústřední nebezpečí modernity,“ píše Tereza 
Matějčková ve svém pravidelném okénku Tvaru na téma „závis-
lost“. Neptejme se, kdo by nechtěl vykonat něco takového, jako 
Florian svým Dobrým dílem, ale kdo by chtěl něco takového 
vykonávat?! Sobě soustředěně nakládat nejvíc a podle toho pak 
snad i žádat od ostatních. Nebýt prase a žít tak, aby bylo možné 
vstoupit do Ráje ještě dnes.

Vidím že píšu o pekle
matně špatně a rozvlekle
ctižádosti mne svatí chraňte
aspoň si nemyslím že jsem Dante

/Ivan Martin Jirous/

Dobré dílo. Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, 
kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli. 
10. 9. – 11. 10. 2020. Kurátor: Ivo Binder. Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24. 

Nejedna rodina. Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi. 
10. 10. 2020 – 7. 2. 2021. Kurátorky: Lenka Dolanová, 
Marianna Placáková, Marika Svobodová. 8smička, 
Humpolec. 

Černá zvířata. Tereza Říčanová. 
12. 11. 2020 – 31. 1. 2021. Kurátorka: Hana Zrno Vondrů. 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24.

Podzimní výstavu letošního roku v Oblastní galerii Vysočiny 
v Jihlavě, věnovanou staroříšskému nakladatelství Dobré 
dílo Josefa Floriana, pojal autor recenze jako zamyšlení nad 
charakterovými vlastnostmi tohoto svérázného myslitele, nad 
způsobem fungování jeho domácnosti alias rodinné dílny 
a nalezl navíc styčné body i v dalších aktuálních vysočinských 
výstavách. 
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Františka Florianová, Betlém, 
akvarel, papír, 370 x 292 mm (výřez), 
570 x 465 mm (rám), značeno 3. 10. 1946 / 
/ F. Florianová, soukromá sbírka

Výstava Dobré dílo, Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě, foto Pavel Petrov

Instalace výstavy Černá zvířata. Tereza Říčanová v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, 
foto Jana Jarošová

Výstava Dobré dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, foto Jana Šašková

Výstava Dobré dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, foto Tomáš Dolanský

Vlastislav Hofman, Slepý hoch 
(z alba Fysiognomie, 1921), linoryt, 
kolorováno akvarelem, soukromá sbírka

Komentovaná prohlídka výstavy Dobré dílo,
 foto Jana Jarošová

Marie Florianová, Otto Stritzko při plavbě do Dalmácie, 
1934, kvaš, tuš, soukromá sbírka

Thomas de Quincey, Levana a matky žalu, 1927, Dobré dílo sv. č. 91, graficky 
upravil a ilustroval Josef Čapek, kolorováno autorem, soukromá sbírka

Gabriel Florian, Ssavci – Ptáci, 1938, kaligrafie, vazba a ilustrace, soukromá sbírka



Letos na podzim proběhla v Oblastní gale-
rii Vysočiny výstava Dobré dílo. Staroříšské 
tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na 
jejich výtvarné podobě podíleli, která se – jak 
již napovídá název – věnovala věhlasnému 
nakladatelskému podniku ze Staré Říše na 
Vysočině. Jak lze charakterizovat jedineč-
nost této nakladatelské aktivity a co z ní je 
aktuální pro současnost? 

Jedinečnost působení Josefa Floriana je plo-
dem jeho osobní integrity. Byl věrný své vizi, 
svému názoru a cestě, které považoval za správ-
né. Nenechal se přimět ke kompromisu a to ani 
v situacích a v záležitostech, kde bychom to 
všichni považovali za pochopitelné a kde by 
se nedalo mluvit o zradě ideálu. Byl člověkem 
hluboké víry a spoléhal se na Boží prozřetelnost. 
Proto také ani v nejtěžších dobách nakladatel-
ství nepropadal malomyslnosti. Naopak v nich 
osnoval a často i realizoval ty nejkrásnější a nej-
náročnější ediční počiny. Takovéto konzistentní 
jednání považuji za příkladné pro tak kontrastně 
fungující současnost. 

Kdy začal váš zájem o knihy a jejich grafickou 
výzdobu a jak se rozvíjel? Je jeho ohniskem 
především staroříšský okruh? 

Zálibu v knihách jsem měl odjakživa. První 
knihy jsem četl, ještě než jsem začal se školní 
docházkou. Zdroje jsem měl po ruce – knihy star-
ších sourozenců i rodinná knihovna s knihami po 
dědečkovi i s těmi novými, které kupoval tatínek. 
Dychtivě jsem si prohlížel obrázky a četl texty, 
byť jsem jim rozuměl třeba jen zčásti. Podnětným 
fondem byly také knihy, které tatínek nosil ze 
svého pracoviště – jako politicky nespolehlivý 
musel do práce denně dojíždět padesát kilometrů 
do sběrných surovin, odkud často zachraňoval 
před zničením krásné knihy, staré i nové. A tím, 
jak mu maminka kdysi dávno vyčetla: „…tys 
toho kluka těma knížkama zkazil…“ Nikdy jsem 
knihy nesbíral, ale přilnul jsem k nim. Velkou 
částí svého profesního života jsem se jim a jejich 
tvůrcům věnoval. Přitom zaměření těchto mých 
aktivit bylo pohříchu bezbřehé (knižní vazba, au-
torská kniha, bibliofilie, knižní ilustrace), ale snad 
v určité jednomyslnosti se staroříšským Studiem.

Na výstavě se objevila díla výtvarných uměl-
ců, které Josef Florian přizval ke spolupráci. 
Známých autorů jako Josef Čapek, Vlastislav 
Hofman, Bohuslav Reynek, František Bílek, 
ze zahraničínch potom především Georges 
Rouault, ale také díla členů Florianovy rodi-
ny. Z nich vyniká grafička a malířka Marie 
Florianová, jejíž díla byla myslím pro mno-
ho návštěvníků tak trochu zjevením. Marie 
Florianová se provdala za Otto Stritzka, byla 
jediná z rodiny, kdo se vzepřel Florianově 
vůli udržet své děti doma v jakési rodinné 
komunitě-dílně. Můžete charakterizovat její 
dílo, zařadit je do kontextu? 

Byla nesmírně skromná a laskavá. Podobně 
jako její sourozenci pozorovala, učila se od svých 
bratrů, od otcových hostů a spolupracovníků, 
ale  i z knih věnovaných  raně křesťanskému 
a koptskému umění. Ve své nehledanosti nalez-
la nezaměnitelný styl, prodchnutý podzimním 
steskem a melancholií. Byla příliš svá a vzdálena 

aktuálním tendencím. Přesto lze určité paralely 
s její tvorbou spatřit v dílech některých umělkyň 
nové věcnosti jako například Tiny Bauer-Pezel-
len nebo Mileny Marešové…  

Jaký je váš názor na komplikovanou osob-
nost Josefa Floriana, měl jste možnost poznat 
některé členy jeho rodiny, jak se díváte na 
jeho výchovné metody, k nimž patřilo domácí 
vzdělávání a touha uržet děti i v dospělém 
věku v rodném domě? Jak nahlížíte na jeho 
ideu fungování nakladatelství jako rodinného 
podniku, do něhož každý přispívá dle vlast-
ních schopností?  

Josef Florian byl opravdu krásnou osobností. 
Vybroušený krystal s mnoha fasetami, z nichž 
ne všechny jsou každému nakloněny. Jakým 
byl jako vychovávající rodič mohu těžko soudit, 
když i ve vzpomínkách vlastních dětí není v této 
věci shoda. Jako člověk zcela zaujatý pro svou 
věc dost možná někdy přehlédl některé potřeby 
vnitřního života těch nejbližších. I v tomto se 
dá říct osobnost obdivuhodná, leč ne ve všem 
následovatelná. Obdivuhodná byla i Florianova 
schopnost strhnout pro práci komunity nejen 
svoji rodinu, ale i spolupracovníky, kteří přichá-
zeli a odcházeli.

Dobré dílo inspirovalo řadu dalších nakla-
datelských aktivit, můžete jmenovat některé 
z nich? 

Florianovo zaujetí pro krásnou knihu, jednot-
nou obsahem i formou, strhlo skoro každého, 
kdo hlouběji Florianovu práci reflektoval. Ne 
každému se ale podařilo vybudovat si takové 
podmínky a takový okruh spolupracovníků a po-
máhajících přátel, aby něco podobného vytvořil. 
Z těch, kteří se výrazněji etablovali jako nakla-
datelé ve Florianově duchu, bych jen výběrově 
jmenoval brněnského Josefa V. Pojera s edicí 
Atlantis, pardubického Vlastimila Vokolka s edi-
cí Paprsek a v závěru třicátých let s podnikem 
sourozenců Vokolkových Lis tří bratří, Zdeňka 
Řezníčka s edicí Magnificat a v první řadě Bo-
huslava Reynka, který sám vydával edici Sešity 
poesie a současně působil jako spiritus movens 
a často též jako překladatel a někdy i ilustrátor 
ve všech výše jmenovaných nakladatelstvích.

Josef Florian měl velké nároky na kvalitu 
tisku a celkového zpracování knihy, s jakými 
tiskárnami spolupracoval? Byly malé tiskár-
ny, s nimiž především spolupracoval, schopné 
dostát jeho nárokům? 

Úkoly, které před tyto regionální tiskárny Flo-
rian kladl, byly tak inspirativní, že tiskaři často 
zmobilizovali všechny své síly a možnosti, aby 
těmto požadavkům učinili zadost. Tiskařské ře-
meslo bylo přece jen trochu výlučné a s řemeslem 
cítící tiskaře těšilo, že mohou vytvářet i něco 
jiného  než  neinvenční  akcidenční  tiskoviny. 
Z tiskáren pracujících pro Dobré dílo se nejvýše 
vypracovali třebíčský František J. Trnka, novoji-
čínští Kryl a Scotti a vyškovský František Obzina, 
jejichž služby posléze využívali naši přední knižní 
tvůrci jako Josef Čapek, Jaroslav Benda a další. 

Bylo celkové fungování nakladatelství Dobré 
dílo (tedy spolupráce s překladateli, autory, 

tvůrci grafického zpracování a doprovodu, 
s tiskárnami, distribuce, systém předplatitelů 
apod.) v něčem inovativní, co z tohoto procesu 
se odlišovalo od běžné praxe té doby? 

Josef Florian se zdráhal o sobě mluvit jako 
o nakladateli. Spolu se svými spolupracovníky 
a příznivci budovali „horu studia“ jakousi cestu 
k nadčasovému poznání, lemovanou rovnocenně 
slovem i obrazem. Při širokém zájmu o současné 
poznatky v humanitních i přírodních vědách tak 
byl Florian se svojí komunitou nejblíže práci stře-
dověkých klášterních skriptorií, produkujících to 
nejdokonalejší k větší slávě Boží. 

Ottu Mariu Stritzkovi jste věnoval svou di-
plomovou práci. Měl jste k němu blízko i geo-
graficky, narodil jste se v Třebíči a studoval 
gymnázium v Moravských Budějovicích, což 
je jen pár kilometrů od Jaroměřice nad Ro-
kytnou, rodiště Otto Stritzka. Kdy jste se jeho 
dílu začal věnovat, co vás na něm zaujalo? 

V Třebíči jsem si jen poprvé zakřičel, ale za 
své rodné město považuji Jaroměřice nad Ro-
kytnou. Tam jsem také jako gymnazista poprvé 
potkal Otto Stritzka – na jeho autorské výstavě 
uspořádané v zámeckých sálech. Byl tehdy ve 
stejném věku, jako já dnes. Zaujalo mě na něm 
úplně všechno: živý pohled, dětská duše v ro-
bustním těle, smysl pro humor a v neposlední 
řadě, že to všechno bylo možné vyčíst i v jeho 
obrazech. Setkávali jsme se potom při jeho ná-
vštěvách Moravských Budějovic, až později 
jsem jej začal navštěvovat i v jeho ateliéru ve 
Staré Říši.

Přirozeně tvořila značnou část výstavy kniž-
ní produkce. S tím se pojí otázka, jak lze 
vystavovat knihy? V případě, že by měl člo-
věk k dispozici větší rozpočet a mohl by si 
představit ideální formu vystavení, jaká by 
byla ideální forma vystavení? V Muzeu umění 
Olomouc, kde jste působil jako kurátor, exi-
stuje významná sbírka knih, vybavujete si 
nějakou výstavu, ať již v Olomouci či jinde, 
která v tomto ohledu vynikala? 

Žádná výstava nemůže předat komplexní 
obraz knihy. Recepce knihy je proces počína-
jící haptickým vjemem, když knihu vyjmeme 
z pouzdra, uchopíme hřbet knihy, pohladíme 
desky. Následuje čichový vjem – vůně kožené 
vazby a zvukový vjem otáčených listů… To vše 
i na té nejlépe vybavené výstavě nelze zpro-
středkovat. Současná technika alespoň umožňu-
je nabídnout zvídavějším divákům prohlížet si 
knižní sekvence na monitorech a čtečkách. Také 
větší prostor by umožnil vystavit více exemplářů 
jednoho titulu i v různých variantách provedení. 
Optimální by bylo, kdyby si návštěvník takové 
výstavy mohl alespoň jeden takový exemplář 
vzít do ruky…

Mnohé z těchto požadavků splňovaly výsta-
vy Listování nebo Sousedé v knize, seznamu-
jící se sbírkou knižního umění z Muzea umění 
Olomouc, nebo i výstava prací absolventů br-
něnského Ateliéru papír a kniha FAVU VUT, 
která  proběhla  také  v  olomouckém muzeu. 
Nezapomenutelným zážitkem byla i výstava 
knih a knižních ilustrací francouzské poezie, 
uspořádaná před dvěma lety pod názvem Naše 

Francie Památníkem národního písemnictví 
v Letohrádku Hvězda. 

Sledujete dnešní produkci bibliofilské či au-
torské knihy, například autorů se vztahem 
k Vysočině? Co vám z nich připadá hodné 
(ná)sledování? 

Pokud mi síly stačí, tak se snažím sledovat 
i aktuální dění v knižní kultuře. Z těch vyso-
činských jsou příkladná nakladatelství Petrkov 
a Podmelechovský spolek, jejichž knihy se mi 
velmi líbí. Špičkovým bibliofilským nakladatel-
stvím je stále ještě pražský Aulos. Z autorských 
knih jsou mi blízké práce Jiřího H. Kocmana 
a v knižní vazbě stále nejvýše hodnotím úvalský 
ateliér Krupkových. Ale věřím, že nám nově 
profilované specializované ateliéry v Plzni, 
Litomyšli a Ostravě již chystají krásná pře-
kvapení.

Ivo Binder se narodil 11. 10. 1955 v Třebíči. 
Dětství a školní léta prožil v Jaroměřicích nad 
Rokytnou, maturoval na Gymnáziu v Morav-
ských Budějovicích. Po maturitě přišel zákaz 
studia všech univerzitních oborů, vystudoval 
Vysokou školu zemědělskou, po roce 1989 te-
orii a dějiny umění na Masarykově univerzitě 
v Brně. V diplomové práci se věnoval dílu ma-
líře Otty Stritzka. Po roce 1989 v Brně založil 
galerii Typos a realizoval v ní přes dvacet výstav. 
Byl spoluautorem přehlídky spirituálního umění 
Znak a svědectví, která proběhla v Muzeu hl. 
města Prahy, v Muzeu Kroměřížska a v galeriích 
v Německu. 

Od roku 1992 asignoval a oceňoval kresby, 
grafiku, bibliofilie a staré tisky v brněnském anti-
kvariátu Alfa. V letech 1994–1995 byl kurátorem 
sbírky výtvarného umění v Muzeu Kroměřížska 
a kurátorem výstav v Galerii v podloubí, spravo-
vané muzeem; současně kurátorem galerie Vele-
hrad v Olomouci. V letech 1996–2005 působil 
jako kurátor sbírky moderní malby a plastiky 
Moravské galerie v Brně, v letech 2002–2005 
vedl  tamní  tým  oddělení  malby  a  plastiky. 
V letech 2005–2006 byl kurátorem sbírek Jana 
a Medy Mládkových v Museu Kampa v Praze. 
Od roku 2006 působí jako soudní znalec ČR 
(obor volné umění 19. a 20. století a knižní umě-
ní). V letech 2010–2020 byl kurátorem sbírky 
kresby Muzea umění Olomouc. Je předsedou 
výtvarného odboru Umělecké besedy, členem 
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, UHS, 
ICOM, SIAC, Deutsche Gesellschaft für christ-
liche Kunst a řady odborných komisí. Publikuje 
v katalozích výstav a v odborném tisku (Bulletin 
MG, Prostor Zlín, Ateliér). 

Pro Oblastní galerii Vysočiny připravil výstavu 
Dobré dílo. Staroříšské tisky Josefa Floriana 
a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě 
podíleli.  

to nejdokonalejší 
k větší slávě bozí
o dobrém díle josefa floriana s ivo binderem
Rozhovor proběhl vzhledem k situaci e-mailovou formou, 
otázky zaslala Lenka Dolanová. 
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Rodina Florianova, 
kol. roku 1900, soukromá sbírka

Josef Florian ve své pracovně, 
soukromá sbírka



Překladatel, básník a grafik Bohuslav Reynek 
(1892 – 1971) prožil téměř celý život na rodném 
statku v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Pobyty 
mimo domov byly zřídkavé: osm let v průběhu 
studia na reálce v Jihlavě, pak technika v Pra-
ze, kterou začal studovat na nátlak rodičů a po 
pár měsících opustil. V roce 1923 se seznámil 
s francouzskou básnířkou Suzanne Renaud, 
s níž se v roce 1926 oženil. Manželé zprvu 
trávili zimy v Grenoblu, kam později jezdili 
i se syny Danielem a Jiřím, a to až do začátku 
druhé světové války. V průběhu války došlo 
k poslednímu delšímu pobytu mimo Petrkov, 
kdy rodina nalezla na dobu jednoho roku azyl 
ve Staré Říši u Florianů. Spolupráce s Josefem 
Florianem a tvůrčím okruhem Dobrého díla 
byla důležitou etapou v Reynkově umělecké 
tvorbě i překladatelských aktivitách. Reynek 
pro Dobré dílo překládal zejména poezii z fran-
couzštiny a němčiny. Na počátku dvacátých let 
se na vyzvání Josefa Floriana pustil do vlastní 
nakladatelské aktivity – Sešitů poezie. V ná-
kladu 120 kusů vyšlo v letech 1921–1927 sedm 
titulů, mezi nimi tři Reynkovy básnické sbírky. 
Na jejich výtvarném doprovodu spolupracoval 
především s Josefem Čapkem. Podobně jako 
Bohuslav Reynek, též Josef Čapek vnímal knihu 
jako celek, tedy soulad textu, ať už původního 
či překladu, grafické úpravy, volby a umístění 
ilustrací, vhodně zvoleného papíru a kvalitní-
ho tiskařského zpracování. Vývoj Sešitů lze 
dobře sledovat díky korespondenci Bohuslava 
Reynka zejména s Josefem Florianem, Jose-
fem Čapkem a Janem Václavem Pojerem, který 
později založil vlastní edici Atlantis, a kterému 
Reynek v září 1921 napsal: „Víte, co mi chtěl 
pan Florian? Mám vydávat cosi jako časopis. 
Byl by to čtvrtletník, více méně luxusní a vy-
dávaný v málo exemplářích. Jmenovalo by se to 
‚Sešity poezie‘ a některá čísla by byla složena 
z drobných prací, v jiných zase by byla díla větší 
samostatně. Kritika by se tam nepěstovala, jen 
umění – tedy povídky, básně, obrazy. Co tomu 
říkáte? Pan Florian má dost práce s Nova et 
Vetera, toto by mi přepustil i s materiálem, který 
má uchystán, a vedl bych si to pak samostatně, 
na vlastní náklad i odpovědnost. Věc by mě 
bavila a myslím, že to zkusím.“ 1

Obsah Sešitů Reynek od počátku konzulto-
val s Josefem Florianem, který byl o generaci 
starší než Reynek a zejména zpočátku – ko-
respondence mezi nimi začíná v roce 1914 – 
doporučoval Reynkovi autory k přečtení i pře-
kladům. Jeho prostřednictvím Reynek poznal 
také výtvarné umělce německého expresioni-
smu či dílo Georgese Rouaulta, kteří ovlivnili 
jeho výtvarné začátky. První Sešit navázal na 
koncepci Florianovy ediční řady Nova et Ve-
tera a obsahoval soubor kratších básnických 
děl z francouzského a německého jazykového 
okruhu. 2 Josef Florian v dopisech Reynkovi 
důrazně  a  opakovaně doporučoval,  aby do 
úvodního Sešitu nezařazoval drobné práce, že 
na to jsou Nova et Vetera a že „sešity vydávané 
v tak malém počtu mají býti trvalé, luxusní, 
cenné papírem i obsahem. Méně ochutnavárna, 
více víno, méně ukázky, více dílo.“ 3 Namísto 
řady menších děl navrhoval vydat Baudelairovy 
Květy zla, Moudrost od Verlaina či báseň Armor 
od Tristana Corbièra, která potom vyšla v jed-
nom z dalších Sešitů. Reynek však vytrval ve 
vlastní koncepci. Jako výtvarný doprovod knihy 
využil linoryty Florianových synů Michaela 
(Ukřižování) a Metoděje (Eliáš a Potopa) a jed-
no vlastní dílo (U studně). Jednalo se o jeden 
z prvních Reynkových linorytů; jejich tvorbou 
se zabýval teprve od roku 1920, do té doby 
kreslil, uhlem a pastelem. Původně se pro knihu 
pokusil získat také grafiku od Josefa Čapka, ten 
ale neměl nic vhodného k dispozici a spolupráce 
s ním začala až od druhého svazku. První se-
šit skromného rozsahu šestatřiceti stran vyšel 
v prosinci 1921 a podobně jako dalších šest 

svazků Sešitů poezie jej vytiskla tiskárna Kryl 
a Scotti v Novém Jičíně, která se zaměřovala 
na tisk bibliofilií a byla známá vysokou úrovní 
tisku i typografické úpravy.

Následujícího roku 1922 vyšly dva další 
svazky Sešitů. Nejprve v dubnu Reynkovy 
vlastní básně v próze Rybí šupiny, tentokrát 
již s výrazným výtvarným přispěním Josefa 
Čapka.4 S Čapkem se Bohuslav Reynek sezná-
mil v říjnu 1917. Požádal ho nejprve o ilustrace 
k vlastnímu překladu Květů zla, který ale na-
konec vydán nebyl. Čapek patřil od roku 1914 
k nejvýraznějším spolupracovníkům Dobrého 
díla. V roce 1919 mu Josef Florian vydal jako 
61. svazek Osmero linoleí. První spoluprací 
s Bohuslavem Reynkem v rámci Dobrého díla 
byl Reynkův překlad knihy Román zajícův od 
Francise Jammese, pro který Čapek navrhl obál-
ku a vytvořil 39 linorytů. Obálka je barevná 
a „malířská“. Podle Aleny Pomajzlové se jedná 
o tištěnou knihu, která se však provedením blíží 
knize autorské. Též počtem výtisků, ty ale byly 
diktovány spíše finančními podmínkami než že 
by šlo o záměrnou exkluzivitu. 5

Rybí šupiny, druhou básnickou sbírku Bo-
huslava Reynka 6, Čapek vyzdobil třemi ce-
lostránkovými linoryty (Hodiny, Maják, Pieta) 
a téměř čtyřiceti drobnějšími, řazenými vět-
šinou po dvou na stránce. Rozmístění grafik 
určil Čapek, který navrhl i druh a barevnost 
papíru na obálku: „nějaký modrý nebo šedo-
modrý nebo modrozelený.“ 7 Na obálce je vy-
tištěn dvoubarevný linoryt v růžové a modré 
se dvěma rybami uprostřed a zbytkem obálky 
rytmizovaným modrými půlkruhy vln a růžo-
vými kroužky bublin. Od roku 1922 začíná pro 
Čapka řada dvoubarevných linorytových obálek 
v kombinaci s barevným papírem. 8 Na titulním 
listě je uvedeno jméno autora a název knihy, 
stejně jako místo a rok vydání (Petrkov u Ně-
meckého Brodu, MCMXXII). Například báseň 
Podobizna doprovází stylizovaná rozpadající se 
geometrická maska, Okeán je zobrazení oce-
ánu několika klikatícími se čarami se dvěma 
řadami vlnících se mraků, blesky a deštěm. 
Z ilustrování Rybích šupin měl Čapek obavy, 
s nimiž se svěřil v dopise Josefu Florianovi, 
ten je zprostředkoval Reynkovi a přispěl vlast-
ní radou: „P. Josef Čapek mi psal, že má dělat 
konfiguraci k Rybím šupinám, a chválí, že tam 
máte překrásná místa. Ale ze své práce k nim 
má strach. Snad by bylo dobře upozornit ho, 
že velikost jeho rytin by měla odpovídat rybím 
šupinám, neboť zdá mi se, že celostránková 
linolea by celku málo prospěla; arci vůbec ne-
vím, jak to zaonačí, mluvím tedy do větru.“ 9 
Čapek vytvořil více grafik, než kolik se od něj 
očekávalo, práce na knize ho bavila. Navrhl, 
aby se kniha grafikami rovnoměrně prosázela, 
v jednom z dopisů sděluje, že poslal maketu 
s nalepenými obrázky. Jelikož si Čapek dobře 
uvědomoval, že vydavatelské aktivity Floriana 
i Reynka oba dotují a jen těžko pokrývají nákla-
dy, pracoval za minimální honorář. Na jaře 1922 
v reakci na obdržený honorář napsal Reynkovi: 
„I máte to tedy přátelsky přijmout a ne se uhánět 
placením; důležitější je vydávat knížky a na to 
spíše potřebujete peněz, a co mne se týká, jsem 
1) rád, že mohu něco udělat, a 2) chvála bohu, 
to živobytí vždycky nějak proklepu a jinak ne-
potřebuji peněz, když je to živobytí uhrazeno. 
Tak mi, prosím Vás, žádné zbytečné honoráře 
neposílejte a dejte to raději do vydávání kní-
žek.“ 10 Upozorňoval, že pro Dobré dílo a Sešity 
pracuje z čisté radosti, na rozdíl od zakázek, 
přijímaných pro obživu. 11 V červnu 1922 vyšel 
3. Sešit poezie, báseň Tristana Corbièra Armor 
ze souboru Žlutých lásek v Reynkově překladu, 
též ve spolupráci s Josefem Čapkem. Třetí Sešit 
je pojednán více expresívně, Čapek vycházel 
z atmosféry básní, inspirovaných francouzskou 
Bretaní („Bretaň se mi zdá prastará, pověrčivá, 
modlářská a exaltovaně zbožná, jak jsem to také 

citil z těch epických Corbièrových veršů.“ 12 ). 
Vytvořil sedm grafik ve stylu blízkém dílům 
německému expresionismu, která poznal ve 
Staré Říši. 13 Pro obálku navrhoval použít papír, 
který by měl v základě žlutý tón, takový se ale 
sehnat nepodařilo.

Josef Florian vydávání Sešitů poezie bedlivě 
sledoval a mimo jiné Reynka uklidňoval, když 
se jejich prodej nedařil: „Nad tím se nekor-
muťte, že Vám nejde na odbyt Poezie. Pracuju 
s obecnějšími věcmi a již 20 let a také mně 
to nejde. Určitých „odběratel“ 120 sotva bych 
napočítal. Ostatně vždyť jsme celý adresář před 
Vámi přehledali a viděl jste sám. A přece ne-
ztrácím naděje.“ 14 Čtvrtým sešitem v roce 1924 
byla opět Reynkova vlastní tvorba, básnická 
sbírka Had na sněhu. Josef Čapek pro ni navrhl 
úpravu a vytvořil kresbu v titulu a obálku s mo-
tivem vinoucího se hada, který obtáčí autorovo 
jméno a název knihy a je doplněn hvězdami 
rozprostřenými po zbytku modré plochy. Na 
Reynkův popud Čapek shromáždil soubor vlast-
ních textů do svazku Pro delfína, který vyšel 
sice v Petrkově, ale mimo edici Sešitů poezie, 
v prosinci roku 1923. Josef Čapek navrhl, aby 
obálku tentokrát zpracoval Reynek a napsal 
mu, že by mohl použít motiv delfína ve vlnách. 
Načež Reynek požádal v dopise Floriana o ob-
rázky delfína pro inspiraci: „Ale já si za jedno 
na knižní grafiku netroufám, a za druhé nevím, 
jak delfín vůbec podrobně vypadá, protože jsem 
ho v Brehmovi nenaše a v „moři“ obraznosti mi 
plavou větším dílem jen hladoví žraloci, nevrlí 
a vychrtlejší než kobyla Qujiotova. Nevím tedy, 
kde bych ty delfíny ulovil, a po delším váhání 
obracím se na Vás (do třetice) se žádostí, zda by 
Vaši synové se o to nepokusili.“ 15 Obálku nako-
nec vyhotovil Čapek sám. V té době se Reynek 
ještě knižní grafice nevěnoval. Jeho výtvarné 
začátky byly spojené s kresbou. Na počátku 
dvacátých let vytvořil první linoryty, některé 
Florian zveřejnil jako 12. svazek soukromých 
tisků v letech 1921–1922 pod názvem Obrázky 
nové a staré – jednalo se o zátiší z domova a bib-
lické motivy. Tato Reynkova díla jsou blízká 
dílům Čapkovým a Vlastislava Hofmana, což 
byl další stálý spolupracovník Dobrého díla. 16

Pátým ze Sešitů poezie byla v roce 1925 vy-
daná Reynkova básnická sbírka Rty a zuby, 
považovaná za vrchol jeho rané básnické tvorby. 
Podle Dagmar Halasové charakter veršů z této 
sbírky – hutný tvar, soustředění k jedinému 
bodu, jedinému výkřiku – předjímá grafickou 
tvorbu, soustředěnou analogicky k jedinému 
bodu obrazu, jedinému zášlehu barvy. 17 Sbírka 
se formátem shoduje s dalšími tituly Sešitů, 
je o něco obsáhlejší, má 72 stran. Obálka je 
zato skromnější, její autor neznámý. Na světlém 
okrovém papíře pouze černý a červený tisk se 
jménem, titulem a názvem edice. O rok pozdě-
ji, v září 1926, vyšel 6. Sešit, který obsahoval 
sbírku Ta vie est là / Zde tvůj život od Suzanne 
Renaud, která byla v té době byla již Reyn-
kovou manželkou (svatba proběhla v březnu 
1926). Sbírka má 84 stran. Posledním svaz-
kem, tedy 7. Sešitem poezie, byl v roce 1927 
překlad díla Paula Valéryho Palma. Publikaci 
doprovodily dřevoryty R. S. Bechetoillové. Paul 
Valéry byl jedním z oblíbených Reynkových 
autorů, v Reynkově překladu vyšel také Hřbi-
tov u moře, který vydal pardubický nakladatel 
Vlastimil Vokolek v říjnu 1927, s výtvarným 
doprovodem stejné ilustrátorky.

Důvody, proč přestaly Sešity poezie vychá-
zet, ačkoliv Bohuslav Reynek měl plány na další 
tituly, byly zřejmě finanční, edice měla jen málo 
předplatitelů a prodej se nedařil, i když se Rey-
nek pokoušel o spolupráci s dalšími distributory 
(část nákladu některých výtisků například od-
koupil a prodával pražský nakladatel Otakar 
Štorch-Marien). Po sňatku se Suzanne Renaud 
pobývali manželé střídavě ve Francii, kde se 
jim narodili synové, v roce 1928 Daniel, v roce 

1929 Jiří. Bohuslav Reynek se začal soustav-
něji zabývat výtvarnou tvorbou, v roce 1927 
měl první výstavu pastelů v Grenoblu, o dva 
roky později v Pardubicích. Ve vydávání Sešitů 
poezie chtěl Reynek pokračovat ve spolupráci 
s pardubickým nakladatelem Vlastimilem Vo-
kolkem, ovšem zabránila tomu hospodářská 
krize třicátých let. Stejně tak se neuskutečnila 
myšlenka pardubické edice Komnaty s podti-
tulem Poezie a rytiny, což měla být pravidelně 
vydávaná sbírka grafických listů a básní na 
volných arších, tištěných po jedné straně. Zů-
stalo jen u makety.18 Možná je překvapivé, že 
se Reynek do publikační aktivity jako člověk 
se spíše nepraktickou povahou vůbec pustil. 
Jak v rozhovoru vzpomínali Reynkovi syno-
vé, nakladatelská praxe byla tehdy jednodušší: 
„Bylo to jednodušší než dnes: připravil se ru-
kopis a tiskárna to nějak udělala. Tiskárenské 
zázemí měl od Floriana a expedice? Část dal 
v Praze do komise, a mimo to měl kolem šede-
sáti stálých abonentů. Byl by rád i pokračoval, 
nebýt toho, že předplatitelé ubývali.“ 19 Do jis-
té míry se Reynkova práce na Sešitech blíži-
la dnešnímu pojetí autorských knih. Reynek 
neusiloval o exkluzivitu a kritizoval „mánii 
bibliofilů“, kteří podle něj soustředí veškerou 
pozornost na úpravu a jsou lhostejni k obsahu: 
pro něj muselo být obé ve shodě. Odmítal také 
jako zbytečné ruční číslování výtisků, údaje 
o papírech a další „bibliofilské“ údaje. 20 Pokud 
by vydávání Sešitů pokračovalo, dost možná 
s Reynkovým vlastním výtvarným vkladem, 
jak se zmínil v dopise z dubna 1927: „Zkouším 
sám rýt výzdobu pro příští Sešit. V Grenoblu 
jsem hodně maloval a našel přátele, kterým 
se to líbilo. Tak mě trochu ponoukli. Sám si 
příliš jist nejsem, ale doufám.“ 21 Každopádně 
jeho vlastní nakladatelská zkušenost stejně jako 
práce pro Dobré dílo ovlivnily Reynkův příklon 
ke grafice a volbu technik suché jehly a leptu, 
mimo jiné pro jejich snazší reprodukovatelnost 
ve srovnání s kresbou a především pastelem. Je 
také jedinečným pokusem o autorskou vydava-
telskou aktivitu, motivovanou především láskou 
ke krásné knize a vznikající v harmonickém 
propojení a autorského, překladatelského, gra-
fického, typografického a tiskařského vkladu. 
Tím zůstává velmi aktuální dodnes.

1 Z dopisu B. Reynka J. V. Pojerovi, 7. 9. 1921. Cituje 
Dagmar Halasová In: Několik poznámek na okraj umělecké 
osobnosti Bohuslava Reynka. Sborník prací Filozofické fakul-
ty Brněnské univerzity, D 23/24, 1976/77, nestránkováno.
2 V 1. Sešitě byly publikovány tyto texty: Max Jacob: Litanie 
k Sv. Panně, Číše krve, Rozjímání o smrti, Atlantis; Rachilde: 
Křišťálový pavouk, Tristan Corbière: Nespavost, 
J. a J. Tharaudové: Všichi ptáci nebeští, Paul Fort: Korálová 
Panna Marie z Polí, Klabund: Montezuma.
3 Z dopisu J. Floriana B. Reynkovi, 11. 10. 1921. In: Bohuslav 
Reynek, Korespondence. Nakladatelství Karolinum, s. 168.
4 Spolupráci Bohuslava Reynka s Josefem Čapkem se věnuje 
kniha Ludvíka Kundery Nepřicházejí vhod. Blok, 1970.
5 In: Alena Pomajzlová, Vidět knihu / Knižní grafika Josefa 
Čapka. Kant, 2010, s. 116.
6 První Žízně, napsané v letech 1912–1916, byly vydané 
v edici Studium Ladislava Kuncíře v roce 1921; sbírka Smutek 
země, vydaná roku 1924 také L. Kuncířem, obsahuje starší 
básně vznikající od roku 1916; již předtím Reynek publikoval 
jednotlivé básně v časopise Moderní Revue a Florianově edici 
Nova et Vetera.
7 Z dopisu J. Čapka B. Reynkovi, před 14. 10. 1921, 
In: Bohuslav Reynek, Korespondence, s. 302.
8 In: Alena Pomajzlová, viz pozn. 5.
9 Z dopisu J. Floriana B. Reynkovi, 7. 10. 1921. 
In: Bohuslav Reynek, Korespondence, s. 166.
10 Z dopisu J. Čapka B. Reynkovi, asi 14. 10. 1922. 
In: Bohuslav Reynek, Korespondence, s. 302–303.
11 Z dopisu J. Čapka B. Reynkovi, asi listopad 1921. 
In: Bohuslav Reynek, Korespondence, s. 301–302.
12 Z dopisu J. Čapka B. Reynkovi, před 1. 6. 1922. 
In: Bohuslav Reynek, Korespondence, s. 303.
13 In: Alena Pomajzlová, viz pozn. 5, s. 117.
14 Z dopisu J. Floriana B. Reynkovi, 16. 3. 1922. 
In: Bohuslav Reynek, Korespondence, s. 175.
15 Z dopisu J. Čapka B. Reynkovi, asi ke konci roku 1922 
a z dopisu B. Reynka J. Florianovi, po 23. 1. 1923. 
In: Bohuslav Reynek, Korespondence, s. 306 a 183.
16 In: Dagmar Halasová, Bohuslav Reynek. Petrkov, 1992, s. 23.
17 Tamtéž, s. 27.
18 Mezi autory, kteří měli v této edici vyjít, byli Bohuslav 
Reynek, Otto Stritzko, Vojmír Vokolek, Václav Mašek, 
Jiří Jaška, Suzanne Renaud, Zdeněk Řezníček. In: Blanka 
Ladová, Vlastimil Vokolek, tiskař a nakladatel. In: Strahovská 
knihovna: Sborník Památníku národního písemnictví. Praha: 
Památník národního písemnictví, Roč. 8, 1973, s. 154.
19 In: Kdo chodí tmami. Rozhovor Aleše Palána s Danielem 
a Jiřím Reynkovými. Petrkov, 2012, s. 50. 
20 Z dopisu B. Reynka Pojerovi, 28. 4. 1927. In: Dagmar 
Halasová, Několik poznámek na okraj umělecké osobnosti 
Bohuslava Reynka. In: Sborník prací Filozofické fakulty 
Brněnské univerzity, D 23/24, 1976/77, nestránkováno.
21 Dopis B. Reynka Pojerovi, 7. 4. 1927. In: Dagmar Hala-
sová, Několik poznámek na okraj umělecké osobnosti Bohu-
slava Reynka. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské 
univerzity, D 23/24, 1976/77, nestránkováno. 

méně ochutnavárna, více víno 
sešity poezie bohuslava reynka, 1921-1927
Lenka Dolanová 

osobnost okraje

Iv
o 
B
in
de
r, 

fo
to

 a
rc

hi
v 

au
to

ra

Josef Čapek, Maják, ilustrace k Reynkově 
sbírce Rybí šupiny, Sešity poezie, 1922







atlas nových souhvězdí 
poznámky o autorských knihách
lenka dolanová 

Název výstavy autorských knih ve Východočes-
ké galerii v Pardubicích – Atlas nových souhvěz-
dí – vychází z názvu knihy Jakuba Horského, 
poloviny hradeckého grafického studia Upupa-
epop (o kterém jsme psali v O_kraji č. 8). V této 
knize, vytvořené za doby studií v Ateliéru papír 
a kniha na brněnské FaVU zhruba před deseti 
lety, nalézal její autor nová souhvězdí ve stříkan-
cích bílé barvy na černém papíře. Zmíněný ateliér 
dlouhodobě (1998–2011) vedl Jiří H. Kocman, 
jeden z předních autorů zaměřených na přede-
vším konceptuální experimentování s podobou 
autorské knihy, která získává spíš podobu objektu 
než strukturované knihy ke čtení či listování. 
Tuto podobu u nás ve své vlastní tvorbě i teore-
ticky prosazoval také Jiří Valoch. Výstava a tento 
doprovodný text se však věnují především kni-
hám, které se nevzdávají knižního formátu, pro 
něž je stejně jako zpracování knihy důležitý její 
obsah, ať již textový či výhradně obrazový. Jejich 
produkce je rozmanitá, jsou zde umělecké skicáře 
se záznamy cest krajinou, bibliofilsky pojaté 
a náročně zpracované interpretace básnického 
díla, díla jednoho autora experimentující s tex-
tem i obrazem, knihy ručně šité, levné sešitové 
tisky a pamflety a knihy rozšiřující formát knihy 
směrem do veřejného prostoru. 

Autorským knihám se rozsáhle věnuje téměř 
tisícistranný sborník Codex Aigas (editorů Jana 
Čumlivského, Juraje Horvátha a Michaely Kuko-
vičové), který shromáždil a popsal knihy vzniklé 
v Ateliéru ilustrace a grafiky (zkratka: AI+G) na 
pražské UMPRUM v letech 2003 – 2018. Pro 
tento ateliér je typická nedůvěra v příliš „intelek-
tuálské“ umění a odmítání knihy jako galerijního 
exponátu. Dá se říci, že se jedná o jistou proti-
váhu kocmanovského, potažmo valochovského 
přístupu ke knize jako (primárně) výtvarnému 
objektu. Podle Miloše Šejna, který z brněnského 
konceptuálního přístupu vychází, ale zároveň se 
mu vymyká, navazuje autorská kniha na tradici 
uměleckých avantgard, na vizuální či konkrétní 
poezii, akční a konceptuální umění a obsahuje 
v sobě různá média: „Fascinující inspirativnost 
média knihy je pro nás dnes dána především syn-
tetizační povahou knihy. Její prostor umožňuje 
integraci textu, kresby, fotografie, grafiky, malby 
ale i plastiky a navíc svým charakterem vychází 
vstříc komunikaci (touze po sdělení).“ 1 Podobně 
Juraj Horváth, který vede zmíněný ateliér AI+G, 
vnímá autorskou knihu především v její kom-
plexnosti, ve spojení různých složek. V AI+G 
vznikají především bildrbuchy, tedy obrazové 
knihy, studenti ateliéru se často stávají autory 
Horváthova „rodinného“ nakladatelství Baobab, 
soustředěného především – ale nikoli výhradně – 
na knihy pro děti. Umprumácký a baobabí tým 
stojí z velké části také za táborským knižním 
festivalem Tabook.

Pro tvůrce autorských knih je inspirativní od-
kaz nakladatelských aktivit Josefa Floriana a Bo-
huslava Reynka, o nichž je ve stávajícím O_kraji 
také psáno, stejně jako dílo Josefa Váchala, k ně-
muž mnozí vzhlíží pro jeho záměrnou pozici 
mimo dobové proudy a komplexní pojetí knihy: 
své knihy psal, ilustroval, ale též sázel – dokonce 
vlastnoručně navrženými a odlitými písmy – , 
tiskl, vázal, distribuoval. Váchalovské mimo

-proudy následuje svou tvorbou Jan Čumlivski; 
jeho knihy obsahují deníkové záznamy, mystifi-
kační příběhy z prostředí Sudet či texty hrající si 
s formátem katalogu či rejstříku. Využívá vlastní 
písma a rozšířené techniky linorytu. Sám knihu 
definuje lapidárně jako něco, co má strukturo-
vaný obsah a velkou míru autorského zapojení 
do jednotlivých fází procesu vzniku: „Vytvoření 
neznamená u autorských knih totéž, co u knih 
průmyslových, označuje velké množství činností 
od textu, ilustrací či vyobrazení, sazbu – nebo 
úpravu stran, vyřazení na technické formáty, tisk, 
vazbu knihy a v neposlední řadě i její distribuci. 
Ne všechny tyto činnosti jsou u každé autorské 
knihy / author's book výsledkem práce jediné 
osoby.“ 2 Cituje americkou autorku a teoretičku 
Johannu Drucker, která chápe autorskou knihu 
jako „zónu aktivity“, neboť spojuje bibliofilské 
tisky, nezávislé vydávání knih, řemeslnou tradici, 
konceptuální umění, malbu a další tradiční umě-
ní, politicky motivovanou uměleckou aktivitu 
a aktivistickou produkci, tradiční i experimentál-
ní performanci, konkrétní poezii, experimentální 
hudbu, počítačové a elektronické umění či tradici 
ilustrované knihy. 3

kniha jako cesta – 
miloš šejn, adam 
kašpar, lenka 
falušiová
Kniha v podobě skicáku a zápisníku malíře je 
klasickým propojením autorské knihy a výtvar-
ného umění. Pro Miloše Šejna může být knihou 
též přímý přepis cesty: „I cesta krajinou může 
být pojímána jako kniha a záznamy identifikace 
poutníka a živé přírody v podobě vykřiknuté-
ho slova či barevné stopy země se v prostoru 
stránek, v součásti architektury knihy blíží ele-
mentární řeči znaků, jež snad dnes může znovu 
navodit onen kontakt (pochopení), jenž člověk 
v 19. století nalézal v řeči meditativního umění 
krajinomalby.“ 4 Na počátku jeho knižní tvor-
by v polovině sedmdesátých let byly kresby ve 
skicářích z Prachovských skal. Snažil se v nich 
procesuálním způsobem zachytit okolí i vlastní 
přítomnost. První „rytmicky členěný textový 
zápis“, záznam cesty Javořím potokem v Krko-
noších, vznikl na konci srpna 1982. K Javořímu 
potoku se vrací opakovaně: záznamy vznikají 
olůvkem, kdy kresba postupem času mizí, tuž-
kou, ale též přírodními pigmenty, nalézanými 
přímo na cestě a otiskávanými prstem do knihy, 
kam vkládá též celé kusy přírodnin, nejčastěji 
různé rostliny. 

Zaznamenávajícím poutníkem je také Adam 
Kašpar, jehož skicáky obsahují detailní kresby 
geologických formací a hornin či řezy horami 
s  textovými přípisy. Knižní blok Mapa hor 
vznikl v roce 2018 a obsahuje zápisy a kresby 
kolorované akvarelem. Jeho horami jsou Jese-
níky, nezastírá posedlost sběratele a katalogi-
zační vášeň: „...katalogizuju, snažím se pochopit 
a uvidět, rozlišit biotit-muskovitickou rulu od té 
amfibol-biotitické a ona (i Ona) se jen laskavě 

směje, nasbírám si do baťohu sto padesát kilo 
kamení až se mi hřbet prohne pod tou tíhou, 
všechno to vyleštím, zanesu do mapy, opatřím 
štítky, a pak tomu porozumím, porozumím tělu 
Země, porozumím jak je prohnětená, její historie 
se přede mnou rozestře jako na obraze a konti-
nenty budou tančit...“ 5 

S Jeseníky  je  spojená  také další z  lesních 
chodců Lenka Falušiová, autorka grafik a kre-
seb stromů z horských lesních hlubin. Také její 
deníky s delikátními více či méně propracovaný-
mi kresbami lze vnímat jako svébytná umělecká 
díla. I zde udivuje množství detailů, spletitosti 
větvoví, ať už pečlivě prokreslených či jen jemně 
naznačených a působících také tím prázdným 
prostorem, kam kresba záměrně nedosáhla. Také 
pro tato propojení na jedné dvojstraně, vzájemné 
vztahy jednotlivých fází kresby, je skicák něčím 
specifickým. Tam, kde by grafické či kresebné 
dílo, které vzniká na volném papíře, bylo do všech 
detailů dotvořené, nechává skica možnost nedo-
končenosti. Sama autorka charakterizovala svůj 
proces naladění na okolí prostor takto: „Vnitřní 
chaos, který lesní porosty evokují, jsem jako řád 
začala vnímat teprve díky častým toulkám v nich, 
jejich pozorování. Téměř jako bych si osvojovala 
jakési vnitřní vidění, získala tajný klíč k pochope-
ní. V samotě krajiny se učím vidět ostře do dálky, 
souznít s tepem přírody a dýchat v jejím rytmu.“ 6 

bibliofilská 
interpretace textu –
jan vičar, jan 
měřička, luboš 
drtina 
Bibliofilie obvykle vyvolávají představu o exklu-
zivitě, někdy, ale ne vždy, též upřednostňování 
úpravy nad obsahem. Ačkoliv produkce Floria-
nova Dobrého díla i Reynkových Sešitů poezie 
patří mezi bibliofilské artikly, oba nakladatelé se 
zařazení svých knih mezi bibliofilie bránili. Podle 
nich mělo být obojí v souladu: kvalitní řemeslné 
zpracování bylo samozřejmostí, rozhodující však 
byla touha zpracovat kvalitní text. Příkladem 
současné bibliofilie je kniha Jana Vičara HOLD, 
environmentální poema americké básnířky Sally 
Ball pojednaná technikou velkoformátového li-
norytu (jednotlivé listy mají 52 x 72 cm). Plá-
novaný náklad je sedmdesát výtisků, vznikají 
postupně, každý z nich jako unikátní tisk. 

Zatímco Jan Vičar spolupracuje s knihařkou, 
Jan Měřička je na celý proces vzniku knihy sám, 
a to včetně výroby ručního papíru. Jeho autor-
skou knihu Vniveč (1999) tvoří soubor volných 
papírů naskládaných na sebe, uprostřed probod-
lých. Jedná se o interpretaci básně, která vytva-
rovala samotnou formu knihy: „zvláštní proděra-
vělost, roztrhanost struktur“ Měřičkových leptů 
inspirovala autora textu Jaromíra Typlta, který 
ho oslovil ke spolupráci. Usoudil, že Měřičkův 
způsob práce bude jeho textům, které jsou „ja-
koby potrhané a roztříštěné“, vyhovovat. Forma 
knihy je v jistém smyslu dořečením textu: „Jeho 

soudržnost se trhá, některé řádky jsou čitelné jen 
s obtížemi, písmena se různě oddrolují a mizí. 
Jako autor jsem to vítal, vždyť to byl nepřed-
vídatelný život uvnitř slov – nové přepisování 
toho, co se zdálo být dopsané.“ 7 

Luboš Drtina upravuje knihy pro různá nakla-
datelství, sám si od roku 2003 ročně vydává pár 
bibliofilských knížek ve třiceti čtyřiceti kusech, 
s originální, často vlastní grafikou, ručně seši-
tých v domácím ateliéru s pomocí své ženy, na 
Vysočině pod vrchem Melechovem. Často také 
spolupracuje s Nezávislým podmelechovským 
spolkem a jeho oblíbenými náměty jsou obskurní 
vysočinské příběhy a legendy nebo místní historie. 

přesahy knihy – 
markéta kinterová 
a viktor vejvoda 
Na okraji autorských knih se nacházejí různé 
časopisecké formáty jako jsou ziny, podomácku 
vyráběné časopisy, politické pamflety či ma-
nifesty, které mohou mít i formu autorských 
prezentací a katalogů. Na výstavě reprezentuje 
tuto polohu Viktor Vejvoda, který zde představí 
též tvorbu kolektivů Kolxoz či Trojan Tactics. 
Své publikace – letáky, diagramy, deníkové zá-
znamy či manifesty – často tiskne na termální 
papír na pokladní tiskárně s využitím open source 
softwaru a následně zasílá poštou. Publikace 
jeho přenosného „termálního nakladatelství“ na 
výstavu do Pardubic putují poštou z Moldávie. 

Tematiku veřejného prostoru a jeho vizuality 
ve svých dílech řeší též fotografka Markéta Kin-
terová. Její autorské publikace jsou nízkonákla-
dové sešity, časopisy, letáky či „billboard books“, 
vzniklé rozřezáním billboardů a jejich svázáním 
do formátu knihy. Také ona se zabývá otázkou 
hodnoty a experimentální distribuce, možnostmi 
sdílení a fungování knihy jako objektu ve veřej-
ném prostoru. Zatímco Viktor Vejvoda tiskne na 
drobný formát šířky 47 mm, Markéta Kinterová 
bude mít na výstavě naopak velkoformátový tisk 
široký 132 centimetrů v pásu dlouhém téměř 
dvanáct metrů.

cesta knih – 
bylo nebylo, xao, 
adolescent 
Specifickou odrůdu autorských knih tvoří různé 
podomácku, takzvaně na koleně vytvářené pub-
likace. V Codexu Aigas na tuto odrůdu používají 
označení „naivní“, „art brut“ či anglické „chap 
books“ (tj. publikace do čtyřiceti stran, často se-
šité jednoduše sešívačkou). Původní, do školních 
sešitů psané a kreslené „chap books“ Kateřiny 
Černé, vydává nakladatelství Bylo nebylo, které 
vedou Anna Pleštilová a Helena Černohorská. 
Vydávají poezii, autorské knihy, dětské knihy 
i beletrii. „Humorné, ironické a sebetrýznivé“ 
dílo autorky a kreslířky Kateřiny Černé si oblí-
bili, vydali mimo jiné jejích 13 hororů pro školní 
družiny, komix o hororových představách vycho-

téma

Miloš Šejn – Javořím potokem, 19. 7. 1992

Kateřina Černá – Králíci. První z pohádek o Ježibabě, 2019, Bylo nebylo
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vatelky, Morčata, soubor dopisů z pozůstalosti 
z padesátých let či oceněnovanou knihu Hvězdy 
Tabooku. Výzvou byla výroba studentské kni-
hy Nikoly Hoření Kéž by!, obsahující pohyb-
livé obrázky či litografického souboru Milana 
Kohouta Úplně nový a věčný kalendář český, 
soubor malých obrázků na každý den posklá-
daných v plátěné krabičce. Letos v Bylo nebylo 
vydali také dva snáře Terezy Říčanové (které 
jsme představili v předminulém O_kraji). Velkou 
část vydavatelského procesu zvládají vlastními 
silami: „Spoustu věcí jsme schopny zastát my 
dvě, což hrozně šetří náklady, takže platíme jen 
autorské honoráře a tisk, ne korektury, redaktory 
ani grafiku.“ 

Ještě menším nakladatelstvím je Xao, které je 
ale zároveň knihkupectvím, sídlícím v pražských 
Vršovicích. Také zde vydávají díla nakladatelské-
ho kolektivu, kam patří absolventi AI+G Klára 
Zahrádková, Zuzana Bramborová, Jakub Plachý 
a Alžběta Zemanová, a dále především obrazové 
knihy a komixy autorů z celého světa. Sonina 
síla Hany Puchové je zpracovaná technikou ba-
revného linorytu a vypráví o superhrdince Soně. 
Obrazová kniha Kůň a had Kláry Zahrádkové 
vychází z dětské říkanky: „je to knížka o vzta-
zích, dvě protikladná zvířata, která se k sobě vů-
bec nehodí, takže se s tím dá dobře hrát“. Knihy 
Zuzany Bramborové mají blízko k absurdnímu 
humoru, například Rozkvět míru reaguje na dění 
ve stejnojmenné zahrádkářské osadě v Hradci 
Králové, odkud autorka pochází, základem jsou 
kresby vypalované do ovocnářských bedýnek, 
které ve spojení s různými nalezenými materiály 
vytvářejí pozoruhodný mystifikační dokument. 

V případě nakladatelství Adolescent se jedná 
o aktivitu spojenou s jedinou osobou, básníkem 
a performerem Alešem Kauerem. I zde platí, že 
nakladatel je zároveň autorem a formou sebe-
vydávání pomáhá na svět i vlastním dílům a je 
též většinou autorem grafického zpracování a ně-
kdy také výtvarného doprovodu (spolupracuje 
ale i s dalšími ilustrátory, mimo jiné s Markem 
Therem či Petrem Válkem, který opatřil ilust-
racemi vlastní sbírku poezie). Knihy se tisknou 
v malých nákladech, některé výtisky obsahují 
bonusy v podobě zinů či plakátů. 

Autorské knihy jsou oblast u nás stále trochu 
na okraji, jejich výzkumu a sbírání se kromě 
škol, kde vznikají, věnuje pouze pár institucí, 
především Muzeum umění Olomouc, Moravská 
galerie v Brně či Archiv výtvarného umění v Pra-
ze, kde pořádají pravidelné výstavy autorských 
knih v prostoru zvaném Polička / Shelf. 

Atlas nových souhvězdí. Současné podoby 
autorské knihy. Východočeská galerie v Pardu-
bicích, 5. 12. 2020 – 7. 3. 2021. 

1  Miloš Šejn – Autorské knihy – Artist's book. Předneseno 
v rámci II. odborného semináře k problematice umělecké 
knižní vazby, Památník národního písemnictví, Praha 1987, 
publikováno ve sborníku k semináři, s. 61–63.
2  In: Jan Čumlivski, Říkat, co nikdo jiný nepotřebuje slyšet. 
In: Codex Aigas, s. 733.
3  Tamtéž.
4  Viz pozn. 1.
5  Z autorova textu k Mapě hor na jeho webových stránkách 
adam-kaspar.cz.
6  Lenku Falušiovou cituje Barbora Kundračíková, 
viz lenkafalusiova.com/texty.
7  In: typlt.cz/texty/presahy/autorske-knihy-mericka/.

Tereza Říčanová - Pozdravy ze Snové země, Sto sní, 2020, Bylo nebylo

Miloš Šejn – Javořím potokem, 19. 7. 1992

Zuzana Bramborová – Rozkvět míru

Jan Čumlivski – Kolchoz 2457. Kronika jedné intervence, 2010 

Jan Měřička – Vniveč, text Jaromír Typlt, 1999 

Viktor Vejvoda – zkušební várka autorských tisků zaslaná autorem na výstavu 

Klára Zahrádková – Kůň a had, 2017, Xao, foto Eliška Pešková

Hana Puchová – Sonina síla, 2019, Xao
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Vzpomínka na dítě
jehož se próza štítí
když ve třech letech
přehradu kreslí tuší
v nejistých tazích
zbytky katastrofy
a potom ve dvaceti
jsem se chtěla zabít

Po nocích mimo byty
přátelům kradu prášky
vracím se domů
piju a neřeknu ti
v zrcadle vyfotím si
jen dvě cizí oči
strašnější narativ než gender
si nedovedu představit

Osa; 2018
Osa pojednává o přivykání a následných 
deziluzích, mapuje vývoj tělesný, duševní 
a genderově dysforický. Postava A X I S, 
vyskytující se v posledním oddílu sbírky 
OSA, se neidentifikuje s žádným pohlavím. 
Nepříslušnost k čemukoli a odloučenost 
od čehokoli jsou radikálními postoji 
poskytujícími prostor pro svobodu, hru 
a tvorbu.

radek štěpánek
prasklinou vstupuje světlo 
 – fragment – 

Kráčím mapou jizev, pořád živý,
útesy cení své zuby, všechno je to osobní,
velice osobní, ale stejně tak tvé jako mé,
ulice města jsou prázdné,
ale sotva se natáhneš pro hrozen vína,
už někomu patří:
loco, loco!
ukazují na tebe s posměškem,
a možná ano, jsi blázen
a dítě v tobě ještě nedospělo.

Smíš přijít i odejít, kudy se ti zachce:
tudy
a nebo tudy,
tvůj je výběr,
mé možnosti.
Za každým východem otevřeš branku v zídce 
z kamení.
Tahle krajina vznikla v mé hlavě,
není tu voda, jen skála
a jizvy po prudkých deštích,
tisíce jizev po prudkých deštích,
tisíce vyschlých potoků čekajících na bouři,
často už sotva znatelných.
Ale žádná minulost není dost dávná,
aby se nemohla stát budoucností.

Eroze; 2018
Eroze je proces rozrušování smyslů, 
překreslování mapy světa. Příčinou eroze 
jsou mechanické tlaky, stále více zesilovány 
činností člověka. Eroze není ničivou, 
ale naopak tvůrčí silou. Je pokusem 
o sedimentaci všech vrstev příběhu v jediný 
okamžik. Štěpánkova Eroze je deník, 
rozhovor, kázání i samomluva člověka, který 
není obviněn, ale jenž cítí vinu.

jiří kuběna
sonet
 – johnymu – 

Tak bych jed sýr a švestky
a Tebe bych taky sněd.
Bože Ty jsi tak hezký
jak fis-moll klarinet.

Tak bych jed uhlí a tvaroh
a tvarůžky a med,
až bych Ti zahýbal za roh
a nevyměnil Tě ani za celý svět.

Ty jsi hezký jak havran a raroh
a jako koule sněhu postavená na spinet.
Troubil bych na Tebe jak zaječí pysk na roh

a samou láskou bych Tě sněd.
Ty jsi tak hezký, když říkáš „dnesky“
že bych to nevyměnil za ihned.

Tak bych Tě po večeři sněd jak Mojžíš v poušti 
svoje desky.

SONETY /V přepychu krásy/; 2016
Takto mám Jiřího Kuběnu nejraději; méně 
vznešeného, ale o to víc svého. A protože jsem 
dostal volnou ruku ve výběru, sestavil jsem 
sbírku sonetů dýchajících humorem, vonících 
narcisy a krásným mladým tělem, evokující 
věčné léto.

jiří staněk
cantharides

Glänzender goldgrüner...
braunen Flügeldecken...
grünlich violetten Hinterleib...
braune häutige Flügel...
schwarzen fadenförmigen
11 gliedrigen Fühlhörnern...
Česká babička řekla by: puchýřník!
Takové slovo neznám.
Barev však celý seznam.
Až oči na procházku vylezly
si z důlků. Básně jsem napsal
teprve půlku a pak jí nechal
být a zapálil si cigaretu a
oči na procházce dorazily
k stojatce ze skla v níž se leskla
mrtvá těla brouků sebraná
někým na palouku lesa a
vybavily se mi štíhlé graciézní
prsty Sicilky, Španělky, Rusky
a potom sestry Gretchen
rozepínající mi poklopec aby
nalezly tu věc, která i bez užití
kantarid dokáže měnit tvary
ryb: se střevle v línka a z
línka v úhoře který už – zanořen – 
do Sargassového moře z koše
vyloven je nasycením na
hostině o které v Bibli píšou líp
než já bych svedl báseň na scestí
štěstí rodinného dvou sourozenců
souznějících v loži při souloži
důkazu lásky největším
(jak jsem si tuhle všim
že se jí to líbí ty snadné chyby
na morálce!) JÁ barevný jsem
asi taky víc než se sluší

a proto básníkem!

Tyro Trakl; 2014
Knížka TYRO TRAKL je průnikem dvou 
množin a vzájemnou imaginární symbiózou 
spřízněných básníků. Jiřího Staňka a Georga 
Trakla. Jejich průniky se střetávají v čase 
jinošství, v povolání, v místopise (od Vídně 
přes Alpy až k Innsbrucku) a v mnoha dalších 
vnějších i vnitřních rovinách a pahorcích.

jiří kott

***

Když jsem šel od tebe pomalu bez výčitek
bez slzí z loučení v žárlivé tesknici 
kraj mhoural z popele na roztřesený svitek
rezavé oblohy Na tebe měsíci

A já jsem odcházel daleko do samoty
Nechal tě na pospas a nebudu tě hřát
Mlčelo svítání a vítr hrál jen pro ty 
co zbyly u cesty – odraný stromořad

A já jsem odcházel daleko od tvých dlaní
Nechal tě na pospas nežli si domyslíš 
že ti jdu naproti do snu a vzpomínání 
že jsem ti nejblíže třebaže právě spíš

Den střídal hlídky tmy v mlhavém zachoulení
Zbloudilé hvězdy kam se vracely?
Ani měsíc Ani vítr Ani odcházení 
Ach noci noci kdo tě zacelí ! 

Vyškov-Bohdalice / 1956

Ovoce Noční; 2014
Jiří Kott je pseudonym Mirka Kováříka. 
Knížka Ovoce noční chce být, a je dokladem 
své doby; doby, jež jakýkoli náznak jinakosti 
citů dovedla neadekvátně trestat. Pseudonym 
lze v současnosti chápat také jako dobové 
memento; člověk se musel skrývat nejen před 
světem, svými láskami, přáteli, rodinou, ale 
mnohdy i sám před sebou.

dan herman
něco jako obdiv...

chromý mořský koník
    v tlejících řasách
                   v dlani
mezi paprsky paměti 
          hledí skelným okem

já se v něm vidím

jsem plné vědro vody
   planetoid co krouží kolem
     svým potem
        hasím žízeň
                              světa
který mne zaleh
                    na lopatky

čím je mi život
             pevná půda pod nohama?

nevím

jen Ymirovo tělo? v jeho podpaží
   v sevření
cítím jak se škvaří maso

Echoes; 2013
Některé básně Dana Hermana působí, jako 
by byly skládány z nalezených zlomků, jak 
známe z četby básnířky Sapfó. Herman 
v jistých básních doslova zkouší, co ještě 
snese fragment a co vydrží proluka. 

petr válek

*
Sněžné sardinky
V každém příkopu po deseti
Bandasky způsobují mírné klopítání v oraništi
Za krkem vyceněné zuby a dech pokojové 
rostliny
Slunce mi tepe v krku
Kdesi v rozhraní krvavě červené
Si smočím prsty a kýchnu

Až přijdu domů sešiji si víčka bílou nití
Všechny věci seřadím do řádků
A začnu naklánět myšlenky

Klestí; 2013
S básněmi Petra Válka je to jak s chůzí přes 
žlutou poušť, kde potkáváte sněžné sardinky, 
kde jediným důkazem inteligence je držení 
se své hlavy. Jeho neobyčejná fantazie vám 
rozvibruje mozek a humor jemně rozechvěje 
koutky. S básněmi Petra Válka máte pocit, 
že vše je nadosah, že stačí „jen“ vidět, vidět 
tam, kam dohlédnete.

von roháč
sice

do pórů těžce vrtala mlha
ne úplná
jen taková co se nese 
nad trolejemi
před úsvitem
a daleko
za sluncem a krůpějí
potu
v podpaží

ta velká okna
mě straší
a socha julia zeyera
opět se topí
v listí
a žehrá
na obočí
starých stromů

kam si mě vedeš?
čínský pavilón
nízký březoví
zpuchřelých sedátek
znočnělých
hlasivek?

malomocný hlasem
tvého hrdla
jdeš
až odskakují kameny
a šrotí
v podroušenou zem
tu a tam
epitafy
věčných 
loučení

Nočňátko & smrtihlav; 2012
Vulgárnost a zarputilá "spratkovitost" 
v Roháčově poezii by byla samoúčelná, kdyby 
neměla svůj protipól, svoji citelnou zpětnou 
vazbu v jakési až naivní něze. Tento kontrast 
mě fascinuje a je typickým prvkem Roháčovy 
poezie. 

pavel petr

***
Vzpomeň si.
Kdybych tě měl ztratit.
Jak by odcházel.
Výrazný dřevoryt.
Lehký akvarel.
Jako blíženci.
Všechno cítit spolu.
Vlečné čluny.
Jednotlivou hvězdu.
Aldebarana.

Aldebaran; 2009
Znám málo básníků, kteří si stvořili vlastní 
jazyk, ten rozvíjeli a zůstávali mu tvrdošíjně 
věrní po celou dobu své umělecké cesty. 
Přestože Pavel Petr stále píše česky, je nutno 
se jeho řeč „naučit“ a pochopit ji. Je třeba 
jí i myslet. Je to úsilí, jež se však vyplatí 
podstoupit. 

poezie



Co tě vedlo k založení nakladatelství? Věnuje 
se poezii, z velké většiny se jedná o díla autorů 
a autorek menšinové sexuální orientace. V něja-
kém rozhovoru jsi řekl, že tě inspirovala myš-
lenka Josefa Hladkého, vydavatele z Hranic, na 
vydávání homoerotické edice Anakreon, někdy 
z třicátých let. Nakolik se to podařilo uskutečnit 
a proměňuje se nějak profil tvého nakladatelství 
od jeho založení v roce 2007?

Na úplném začátku byla touha propojovat text 
s výtvarným uměním. V mých prvních výtvarných 
pokusech byly vždy texty. Když se mě na to mno-
zí ptali, nedovedl jsem odpovědět. V Šumperku 
jsem se už před zhruba patnácti lety snažil nějak 
uchopit a zviditelnit tamnější literární scénu. Vy-
dal jsem almanach nazvaný Krásný vrch, potom 
jsem jednotlivé básníky představoval ve zdejším 
tisku. Vše bylo navázáno na instituce, které mi do 
toho zasahovaly svou „logikou“. Nebylo možné 
používat třeba kvalitní papíry, byly drahé, musel 
jsem dělat různé kompromisy... Tisk na bezdřevý 
ofset mi prostě vadil. Rozhodl jsem se dělat to na 
vlastní pěst a naplno využít svoji představivost. 
Hledal jsem a pídil se po možnostech a narazil na 
spoustu zajímavých věcí. Tahle mě ale nadchla:
Někdy na začátku třicátých let uvažoval hranický 
nakladatel Josef Hladký o vydávání homoerotické 
edice nazvané Anakreon. Dopisoval si o tom třeba 
s Jiřím Karáskem ze Lvovic a předložil mu svůj 
ediční plán s tím, že kdyby se jej podařilo uskuteč-
nit, tak by to byl unikát v celé světové literatuře. 
Hned v prvním ročníku časopisu Hlas sexuální 
menšiny (1931–1932) se psalo o tom, že kvalitní 
homoerotické literatury, zvláště české, je málo.

Mně se myšlenka pana Hladkého velice líbila, 
byl to tehdy neskutečně odvážný krok. Samozřej-
mě celý jeho projekt do několika let zkrachoval, 
protože lidé se v třicátých letech báli a styděli 
„něco takového“ kupovat. Já měl mnohem snazší 
výchozí pozici, začínal jsem v roce 2007. Ale 
velice brzy jsem si uvědomil, že nic takového 
už není třeba. Knížky s gay tématikou vycházely 
běžně a byly kdekoli dostupné. Takže ano, pro-
měna přišla záhy. Navíc se z mnoha stran stále 
častěji ozývaly hlasy mluvící o narovnání práv...
První a dosud poslední sbírkou jsou knihy tvé 
vlastní poezie (Reliéf Atlantiku nesluší sucho-
zemcům, 2007 a Happyend, 2020). Zároveň jsi 
autorem grafiky, typografie, někdy doprovod-
ných kreseb či koláží, organizuješ distribuci, 
propagaci na vlastních webových stránkách 
(www.kauer.cz/adolescent)... Děláš to vše z vel-
ké části sám proto, že tě to těší, mít celý proces 
pod kontrolou? 

Nejde ani tak o to, mít to pod kontrolou. Asi 
bych to tak neformuloval. Je to vždycky spíš 
hodně úzká spolupráce. Knížka je komplexní 
dílo. Do procesu vstupují korektoři a někdy edi-
toři, ti mohou knihu velmi ovlivnit.
Je to autorská kniha? Bibliofilie? Definuješ si 
nějak tyto pojmy? 

Nedefinuju.  Jsem  si  vědom,  že  skutečná 
bibliofilie by měla mít ještě další náležitosti, 
jako kupříkladu ex libris, měla by být číslovaná 
(občas pár tisků číslujeme), vše je to na dohodě 
s autorem. Stojím někde mezi. Dnešní svět není 
vůbec stavěný pro takovéto věci. Prodat sbírku 
poezie za 300, – Kč je téměř nadlidský úkol. 
A bude to čím dál složitější.
Máš nějaké spolupracovníky (co se týče např. 
výběru autorů), ozývají se ti autoři sami nebo 
je aktivně vyhledáváš?

Mám rád básníky, kteří organizují nebo na-
vštěvují jiné akce. Když jsou zkrátka aktivní. 
Na textech se to odrazí. Dostávám tak čtyři-pět 
rukopisů do roka, ale tuším, že jsem žádný z nich 
nikdy nevybral. Autory si rád dohledávám sám. 
Rád je poslouchám. Adolescent je na literární 
scéně – troufám si už dnes tvrdit – zavedené 
nakladatelství, které mělo své autory celkem 
pravidelně zastoupené i v almanachu Nejlepší 
české básně. O poezii se zajímám velmi aktiv-

ně. Od poloviny letošního roku se mnou úžeji 
spolupracuje básník Jan Spěváček. 

Neméně  důležité  je,  že mám vedle  sebe 
Zdeňka Stejskala, jednoho z nejschopnějších, 
nejpoctivějších a nejpracovitějších lidí, jaké jsem 
za svůj život potkal. On stojí více méně anonym-
ně za technickým řešením Adolescenta (a to je 
hodně práce!), propojení s webem a všemi těmi 
současnými věcmi. Převedení linek k ořezu a vý-
řezu… A mimochodem je to vynikající herec.
Z Šumperka, kde jsi žil do roku 2010, jsi pře-
sídlil do Jihlavy. Jak se ti tu žije? Pořádáš tu 
festivaly poezie Kvílení a další literární aktivity, 
jaké je jihlavské publikum? 

Žije se mi tu krásně! Ale mně by se asi všude 
žilo krásně. To je moje povaha. Dělám Jihlavu 
takovou, jakou bych ji chtěl mít. Jihlava má svůj 
jedinečný feeling, který není nikde jinde, jak 
teď někdo někde napsal, to je přesné. Kolik zá-
sadních českých hip-hopových kapel tady třeba 
vzniklo a vzniká. A publikum? Já jsem zvyklý 
vystupovat před třemi lidmi, cokoli navíc je fajn.
Nalezl jsi tu nějaké vysočinské inspirace, nabízí 
se samozřejmě odkaz k bibliofilskému Dob-
rému dílu nebo aktivitám Bohuslava Reynka, 
který byl na krátkou dobu vydavatelem Sešitů 
poezie, kde vyšly též tři jeho vlastní sbírky. Na 
Vysočině sídlí a vydává autorské knihy i Luboš 
Drtina, Tereza Říčanová... Cítíš nějakou spříz-
něnost s někým odtud?

Nějakou užší spřízněnost necítím. Jsem přece 
jen odjinud. Člověk by nevěřil, jak dlouho trvá 
někde zakořenit. A možná to znovu ani nejde. 
Ale okolí se snažím vnímat velmi pozorně. Pe-
trkov jsem několikrát navštívil (děkuju tímto 
Silvě Poukarové za zprostředkování), Bratry 
Reynkovy jsem pozval do Divadelního klubu 
k rozhovoru. Navštěvoval jsem pravidelně Jiřího 
Kuběnu, doprovázel ho na několika čteních, 
zorganizoval jsem mu dvakrát křest knížky v Jih-
lavě atd. Byl mimochodem velký obdivovatel 
nakladatelství Adolescent.

V příštím roce se pokusím poprvé vstoupit 
do kooperace s městem. Společně jsme s Janem 
Spěváčkem oslovili Magistrát města Jihlavy, zda 
by neměli zájem nabízet „duchovní vlastnictví“ 
Vysočiny, které nalézáme především v knihách 
básníků. Že bychom jednou za dva roky vydali 
autory, kteří jsou s Vysočinou nějak spjatí, a měs-
to by se mohlo touto knihou prezentovat. Odezva 
byla kladná. Čekáme na finální rozhodnutí. Edici 
jsme nazvali Nova et cetera, samozřejmě po 
vzoru edice Josefa Floriana Nova et vetera. Za 
touto vtipnou přesmičkou stojí Janek Spěváček. 
Své knihy vydáváš v desítkách kusů, kromě 
posledních sbírek jsou beznadějně vyprodané. 
Proč je nevydáváš ve větším nákladu, snažíš 
se o exkluzivitu, jsou to též finanční důvody, 
nebo jiné?  

Ano, jsou to především finanční důvody. Dě-
lám to od začátku nezávisle na vnějších zdrojích. 
Výnos taktak pokryje náklad a to ještě třeba až za 
dva roky. Někteří autoři jsou schopni a ochotni 
přinést peníze z nějakého grantu, či ze svého. 
Finančně je to čím dál náročnější. I to byl jeden 
z důvodů, proč se pokusit o malou kooperaci 
s institucí. Uvidíme, jak to bude fungovat.
Je něco, co spojuje autory, které vydáváš opa-
kovaně (Marie Feryna, Jiří Kuběna, Petr Válek, 
Pavel Petr, Von Roháč...)? Mohl bys definovat, 
jaká poezie tě zajímá? 

Je to vše velmi subjektivní. Objektivně miluju 
outsidery. Na poezii mě baví, když se básník 
odhalí. Když stojí úplně nahatý, klidně ošklivý, 
naštvaný. Když bojuje se slovem, třeba nedo-
konale, když ale cítíš zápas. Kupříkladu Pavel 
Petr je básník, který vynalezl svoji řeč. Pro mě 
jsou jeho sbírky z přelomu tisíciletí naprostým 
unikátem. Jiří Kuběna mě svým konzervativním 
přístupem štval, já jeho zase přílišnou otevře-
ností. Kolikrát on mi vynadal! Když jsem mu 
k výročí vydal jeho erotické sonety, napsal mi 

v dopise, že to je nejhezčí dárek k jeho osmde-
sátinám, ale neopomněl dodat svůj pocit, že to 
tenkrát přehnal, že některé z nich jsou přehnaně 
sexy. To, že je psal v šedesátých letech, je taková 
troufalost, že to málokdo dokáže dneska ocenit. 
Jiří byl navíc intelektuální gigant. Osobnost, jaká 
už dnes neexistuje. A ten jeho humor!!! Miloval 
jsem ho. Marie Feryna je transgender básnířka 
a aktivistka. Její upřímná a permanentní vzpoura 
budí v mnoha lidech odpor. V jejích verších je 
rozbuška, bojuje sama se sebou, ale i s neustá-
lým verbálním atakem lidí směrem k její osobě. 
V těchto dnech prochází tranzicí. Bude hrozně 
zajímavé sledovat, jak se její proměna promítne 
do jejího psaní. Radek Štěpánek přišel jako první 
s environmentální poezií. Nikdo dnes nepíše 
tak krutě lyricky a zasvěceně o naší planetě. 
Pak je tu třeba Jiří Staněk, dnes už klasik, kte-
rý napsal v devadesátých letech pro mě jednu 
z nejzásadnějších básnických skladeb v próze 
nazvanou Věrnosti. Knížka Tyro Trakl, kterou 
jsem mu vydal, je vzájemnou imaginární symbi-
ózou spřízněných básníků Jiřího Staňka a Georga 
Trakla. Pod Pseudonymem Jiří Kott se ukrýval 
interpret současné poezie a zakladatel Divadla 
poezie Mirek Kovářík, který v době povinného 
vojenského pobytu v kasárnách psal verše, které 
mu v padesátých letech mohly „zlomit vaz“. 
Knížka Ovoce noční je dokladem své doby; 
doby, jež jakýkoli náznak jinakosti citů dovedla 
neadekvátně trestat. A takto bych se mohl zasta-
vit skoro u každého autora.
Posledním vydaným dílem je tvůj vlastní sou-
bor básní HappyEND, ve kterém se dle recenzí 
vyrovnáváš s vlastním dospíváním, rolí rodi-
čů a vrstevníků v procesu dozrávání, pozná-
vání sebe sama. Tvé nakladatelství se jmenuje 
Adolescent, tedy taky odkaz k věku dospívání, 
nejasné hranici mezi dětstvím a dospělostí, kde 
se definuje, kým se člověk stane... proč sis ten 
název zvolil? 

Adolescent je o hledání se, o možnosti chybo-
vat, o absolutním zaujetí, o něze i drzosti, o vzru-
šení a odvaze, o čerstvosti a kráse, o revoluci 
v srdcích, o nichž mladí lidé sní jen do určitého 
věku, dokud je systém nesemele, o jediné revo-
luci, která má smysl. 

Mám rád, když skrze básně vidím Člověka. 
Moje poslední sbírky VNĚ/MNĚ a HappyEND 
jsou autobiografické. Popisuju to, co jsem sku-
tečně prožil. Proto je pro mě někdy těžké tyto 
básně číst veřejně. Jsou dokonce úseky, které 
jsem nikdy veřejně nepřečetl. Ne že bych se 
styděl, ale proto, abych neublížil.

VNĚ/MNĚ je milostná poezie, můj velký úlet, 
takového až verlainovsko-rimbaudovského vzta-
hu, tedy destruktivní. Prožíval jsem to vědomě, 
koukal na ten jeho talent s krásou, snažil se mít 
odstup, denně psal, po pár dnech jsem ale zjistil, 
že v tom jsem (jsme) až po uši, a že ta destruk-
ce probíhá v přímém přenosu a musí okamžitě 
skončit... 

V HappyENDu  píšu  lyrickým  jazykem 
o svém dospívání. O tom, proč jsem musel 
své sklony k umění pořád ukrývat. Především 
před muži. Proč mě chápaly jenom ženy a muži 
v mém okolí byli většinou agresoři. A to platí 
i pro ty nejbližší. Hodně lidí se mi ozvalo, že 
nesouhlasí, že je to dobře napsané, ale dost 
vyhrocené, některým vadilo slovo patriarchát... 
Kdybych obyčejně popsal, co se mi dělo na 
táborech, jakou šikanu jsem v osmdesátých 
letech prožil na základní škole, jejíž učitelský 
sbor se z určité části skládal z psychopatů, kteří 
i během mé docházky na školu byli hospita-
lizovaní, když se podívám, do jakých sraček 
nás tento ješitně patriarchální systém dovedl, 
a ještě dovede!, tak se mi chce regulérně ječet! 
Je to opět bolestné téma, které se mi čte dost 
špatně. Někde uvnitř dokonce cítím, že jsem 
narazil na žílu. Že by s tímto tématem bylo 
možné ještě pracovat.

Již dříve byla tvá díla autobiografická, reagoval 
jsi výstavami a texty mimo jiné na narození 
neteře a synovce, dá se říci, že tě inspiruje pře-
devším vlastní život? 

Ano inspiruje mě vlastní život. Popisuju své 
prožitky. Nedovedu si představit popisovat pro-
žitky někoho jiného. Nejtěžší je pro mě v posled-
ní době najít nosné téma. Které by šlo ze mě, 
ale zároveň bylo schopné rezonovat s vnějším 
světem. To je hrozně těžké. 
V produkci Adolescentu  je zjevné úzké pro-
pojení výtvarné a literární složky, jak vybíráš 
výtvarný doprovod k básním (nebo je to i na-
opak)? Vyvolává v tobě poezie po přečtení již 
představu adekvátního obrazového doprovodu? 

V knížkách Adolescentu kupodivu nebývá 
mnoho ilustrací. Záleží na koncepci knížky. Ta je 
nade vším. Kupříkladu u básníka a environmen-
talisty Radka Štěpánka jsme vše vsadili na titulní 
stránku. Jeho básně v EROZI a TÁNÍ (do trilogie 
chystáme VICHŘICI) jsou tokem energie, která 
reflektuje zubožený stav téhle planety. Nechtě-
li jsme ten tok, byť jakkoli rozvolněnou kres-
bou, přerušit. Teď dodělávám knížku záznamů 
Anežky Kovalové nazvanou Ticho těchto věcí. 
Tahle knížka je o naprostém zastavení se v čase. 
Opakem toho, co se děje tam venku. Anežka je 
jedna z našich nejrespektovanějších výtvarnic, 
je logické, že tam pár jejích kreseb bude. Navíc 
nelpím na tom, abych vše ilustroval já. Knížku 
Von Roháče kupříkladu ilustroval Mark Ther, 
což je taky slušný unikát. Sbírku Krevker Radka 
Fridricha ilustroval Petr Čermáček. Posledních 
několik let se snažím sjednotit především obál-
ky a dát Adolescentu jasnou tvář. A je to jako 
se vším. Občas se podaří zrealizovat nápad na 
první dobrou. Jindy se s tím peru i několik dní.
Všimla jsem si na stránkách, že „svým“ au-
torům kladeš mimo jiné otázku,  jak to mají 
s vlivem hudby na vlastní poezii. Jak to máš 
ty, jakožto aktivní hudebník? 

Hudba je pro mě vším. Sbírka VNĚ/MNĚ 
obsahovala disk se zhudebněnou knížkou. Sbírka 
HappyEND (jen třicet kusů z celkového nákla-
du) obsahuje takzvaně verbalizovaný soundtrack 
HappyEND ZIN. Sestavil jsem si playlist z písní, 
které mě svojí náladou pomáhali a doprovázeli 
při psaní básní. Texty těchto písní jsem nechal 
přeložit mými přáteli, vytiskl a vložil do sbír-
ky. Dá se sledovat, do jaké míry se to překrývá 
s mými vlastními texty a pocity. Je to i nepřímý 
odkaz na moje fun ziny, které jsem si vyráběl 
ještě před digitální érou. Propisotem vyráběl 
titulky (dohledejte si prosím, co to je propisot), 
vytvořil koláž, pak teprve vše okopíroval a udělal 
si jediný finální tisk. 
Kdo jsou čtenáři tvých knih a odběratelé Ado-
lescentu, předpokládám, že většinu nebo ales-
poň některé znáš osobně?

Pár lidem mohu sbírku automaticky odeslat 
ihned po vydání. Oni si ji koupí. Osobně je ne-
znám, ale díky těmto sběratelům je nakladatelství 
Adolescent schopno přežít.

Ptala se Lenka Dolanová 

Aleš Kauer (narozen 17. 7. 1974 v Zábřehu) 
je básník, výtvarník, performer a hudebník, 
organizátor literárně-hudebních akcí. V roce 
2007 založil v Šumperku nakladatelství Adoles-
cent, kde vyšly mimo jiné i sbírky jeho vlastních 
básní VNĚ/MNĚ (2014) a HappyEND (2020). 
Výbor z jeho raných básní vydalo nakladatelství 
Kniha Zlín (2011), publikoval též v A2, Tvaru, 
Hostu, Welesu, Prostoru či Artiklu i v zahranič-
ních časopisech a antologiích. V Šumperku stál 
u zrodu Divadelního studia D 123, organizo-
val zde básnické performance. Poetické večery 
a festival Kvílení pořádá v Jihlavě, kde žije od 
roku 2010. Stál u zrodu experimentálního umě-
leckého seskupení Iglau Ungenau, propojující 
hudbu s poezií. 

objektivně miluju outsidery
rozhovor s alešem kauerem

Aleš Kauer patří ke klíčovým spolupracovníkům O_kraje, kde má na 
starost poezii a hudební recenze. Jeho vlastní poezie se v novinách 
objevila poprvé v 5. čísle ve formě vyfocených básní napsaných 
na chodnících v průběhu Mezinárodního festivalu dokumentárních 
filmů (výběr básní a realizace proběhla ve spolupráci s Michaelou 
Pacherovou), od 6. čísla (říjen 2018) připravuje stránku poezie. 
Mluvili jsme především o jím založeném nakladatelství Adolescent. 

rozhovor



„Jak voní knihařina?,“ ptám se Mařenky. „Sta-
čí si vzít jakoukoli knihu z půdy, nebo i nově 
vytištěnou, otevřít si ji a čuchat.“ Navazuji 
otázkou, zda v dílně používají klih, jehož pří-
prava je spojená s nezaměnitelným „odérem“. 
A hle: právě v tomto týdnu se schyluje k reali-
zaci první francouzské vazby. „Klih se v kni-
hařině už používá výjimečně, jen na vzácné 
vazby. I když je možnost jej nahradit novými 
materiály, a nijak bys té vazbě neublížila, 
pokud to lze, chceme v našich postupech za-
chovat příběh s celou historií.“ Hned nadhazuji 
téma „příběh na dlouhé vyprávění,“ čili jak se 
to stalo, že ve Chlumově ulici vyrostl BUK.

Na začátku bylo studio Dizen, které založili 
Marie Musilová s Janem Janečkem (Mařenka 
a Jeníček). Po prvních třech, čtyřech letech 
existence studia, kdy pracovali „na koleně 
v obýváku,“ se rozhodli založit firmu a prona-
jmout si prostory. Mladého ilustrátora a grafika 
Vojtěcha Cejnka vystřídala Eliška Beránková, 
Mařenčina studentka z jihlavské „vošky“. 
Knihařina Elišku nadchla. A tak, když se Ma-
řenka přes kamarády dozvěděla, že je možnost 
koupit knihařské stroje, začaly obě vyčleňo-
vat prostředky z rodinných rozpočtů, aby si 
nějaké mohly pořídit. Vyjednávání s knihařem, 
který se chystal do důchodu a nabízel stroje 
ze své dílny v Hradci Králové, se vlekla. 
Dvě holky, které chtějí dílnu provozovat jako 
koníček, v panu knihařovi nevzbudily valnou 
důvěru. Holky se však nenechaly odradit 
a po čase přeci jen došlo k dohodě na cenách 
strojů. Knihař, pan Pácha, je pak navštívil ve 
studiu. „V tu chvíli nám udělal neuvěřitelnou 
nabídku,“ vzpomíná Mařenka. „Pokud Dizen 
udrží dílnu v chodu dva roky a on bude mít 
možnost v ní pracovat, dílnu nám věnuje. 
Dílna funguje třetím rokem, z pana Páchy se 
stal ‚Josífek‘ (podepisující se občas Nabukov), 
guru, který stroje zná jako svoje děti a dělí se 
s námi o celoživotní zkušenosti s řemeslem.“ 
Ukázalo se také, že pan Josífek celé roky do 
Hradce dojížděl, bydlí v Jihlavě „přes ulici,“ 
naproti studiu. „Takže jsme mu dílnu nastěho-
vali před barák,“ směje se Mařenka a dodává: 
„Byl to můj sen, mít dílnu, ale netušila jsem, 
že takhle mladá už ji budu mít.“ Protože je 
dílna v podstatě dotovaná grafickým studiem, 
je zde prostor pro experiment, který si knihaři 
běžně nemohou dovolit. Přáním zakladatelů je, 
aby zde v budoucnu vznikaly menší náklady 
vlastních vydavatelských počinů, a to včetně 
originální typografie vytvořené „na míru“ 
konkrétní knize. Jeníček se totiž typografií 
dlouhodobě zabývá na profesionální úrovni.

Původně měla dílna sloužit pouze pro 
vymýšlení a realizaci maket a drobných 
autorských „hračiček“. O knihařinu nejprve 
projevilo zájem několik lidí z okruhu kama-
rádů. Dnes si na buku mohou zájemci o toto 
krásné řemeslo z řad veřejnosti vyrobit vlastní 
vazbu, deníček, krabici, leporelo. „Někdy se 
nápad rodí během kurzu,“ vyvádí mě Marie 
z omylu, že by byly dílny jakkoli šablonovitou 
nebo mechanickou záležitostí. Na stránkách 
čteme lákavou pozvánku do Jihlavy, onoho 

historického sídla mezi Prahou a Brnem, kde 
je příjemné na chvíli spočinout, zastavit se. 
„Všichni jsou šťastní, když to přejedou co 
nejrychleji, je to nedramatičtější úsek na D1.“ 
Společně se smějeme kruté realitě.

Předávání informací pochopitelně předchá-
zí jejich čerpání a ověřování v praxi. „Podařilo 
se nám získat důvěru takových knihařů jako 
je Lubomír Krupka, Jindřich Svoboda nebo 
Jiří Fogl. Za panem Krupkou a panem Foglem 
jezdíme na konzultace, předávají nám své 
zkušenosti.“ Říká Marie, která navštěvovala 
přednášky J. H. Kocmana při studiu grafického 
designu na brněnské FAVU. Mentorové tohoto 
řemesla s pochopitelným rozechvěním vní-
mají, jak se knihvazačské řemeslo ve smyslu 
ruční vazby a všech postupů s ní spojených 
v konkurenci strojové výroby tiše vytrácí, mizí 
a zaniká.

Další pomyslný kruh, potvrzující smysl 
existence knihařské dílny, se uzavřel, když 
Jeníček navrhl pana Krupku jako jednoho 
z přispěvatelů na typografickou minikonferen-
ci Slitek, kterou organizovali v loňském roce 
(viz O_kraj č. 8). Tento významný solitér mezi 
knihvazači si vyrábí vlastní papír, navrhuje, 
ryje a odlévá litery z písmoviny, tiskne, váže… 
„Pan Krupka byl nakonec jedním z těch, 
kdo nás při pořádání prvního ročníku Slitku 
podpořili,“ vzpomíná Marie i na to, že veřejná 
produkce byla pro pana Krupku výzvou, kte-
rou opravdu dlouho zvažoval.

Pilotním projektem, který se právě rodí 
v „grafickém studiu uprostřed hvozdů a di-
vočiny Vysočiny“ společně s dílnou BUK, 
je „kniha“ s pracovním názvem „krabicová 
trilogie“. Tento ambiciózní vydavatelský počin 
bude po technické stránce naopak bez ruční 
práce, vyrobitelný strojně, a to v několikatisí-
covém nákladu. „Za projektem jsou mimo jiné 
hodiny konzultací s konstruktérem ve fabrice,“ 
zmiňuje Mařenka. „Výsledkem by měla být 
jiná kniha než jsou projekty běžně na trhu.“ 
Želízkem v ohni je ale výtvarné řešení a obsa-
hový koncept knihy. Oslovili Pavla Bezděčku, 
který napsal tři pohádky, umělci z řad přátel – 
Alice Waisserová, Zbyněk Linhart a Jantra 
Šímová – vytvořili díla, která byla tématy 
textů inspirovaná. S nimi pak grafici volně 
pracují v designu knihy. „Kniha se od začátku 
do konce bude vyrábět na Vysočině, od spo-
lupráce s umělci, kteří tu mají kořeny, po tisk 
a výrobu. Nejvíc mě těší, že všichni do toho 
šli s nadšením, bez vidiny zisku,“ říká Marie 
s typickým entuziasmem v hlase. S díky obrá-
cenými do vyšších sfér připojuje: „Přátelské 
vztahy mezi námi a rodinná atmosféra jsou pro 
mě top.“ 

Umělecká díla, která pro projekt vznikla, 
a koncept knihy představí Oblastní galerie 
Vysočiny ve spolupráci s dílnou BUK na 
podzim příštího roku (2. 9. – 17. 10. 2021).

nabuku.cz
dizen.cz

chci si přivonět
pohádka o knihařské dílně na buku v jihlavě
ilona staňková

Má první a poslední exkurse v dílně BUK se odehrála zhruba před rokem, tak jako 
dnes mě provázela Marie Musilová. Avšak nyní žijeme v době bezvirových, nejlépe 
vir-tu-álních setkání. Tato „reportáž psaná v nouzovém stavu“ vznikla proto zejména 
po telefonu. Inspirovala jsem se na webových stránkách, také proto, abych si 
z fotografií připomněla atmosféru onoho prostoru. „Hajlajt“ láká zájemce na vůni 
knih a papíru.

Foto Archiv BUK
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vystavovali jsme před 50 lety

Oslovením „Příteli Pavle“ začíná telegram ze srpna roku 1969 
kunsthistorikovi Pavlu Štěpánkovi od ředitele Mezinárodní 
ceny Joana Miró, Lluise Bosch i Crualine. Nadšeně v něm 
potvrzuje formát katalogu výstavy, který do Československa 
přenáší VIII. ročník Premy, jak zní zkrácený španělský název 
mezinárodní ceny kresby. Nápad na přenesení výstavy této 
ceny, která měla představit 53 děl umělců z celého světa, do 
Čech, vznikl nejspíše na finále ceny v roce 1968, jehož se již 
podruhé úspěšně zúčastnili čeští umělci. Ti zde již v roce 1967 
získali přední ocenění.1 

Na podzim 1968 oslovil Pavel Štěpánek, t.č. tajemník 
Španělského výboru při Československé společnosti pro 
mezinárodní styky, především ale historik umění se zaměřením 
na španělskou architekturu a dějiny umění,2 tehdejšího ředitele 
jihlavské galerie Ctimíra Linharta ohledně možnosti „přenést 
celý soubor do Československa“. 3 Navrhuje výstavu ceny 
Joana Miró v Jihlavě a nabízí organizační i jazykovou podpo-
ru. Vzhledem k faktu, že v roce 1969 již ve výstavním plánu 
nebylo volné místo, byl termín výstavy určen na začátek roku 
1970. Následovala celkem čilá, zdvořilá, však velmi srdečná 
a nadšená korespondence mezi ředitelem galerie Ctimírem Lin-
hartem a ředitelem ceny Lluisem Boschem i Crualine, jejímž 
výsledkem byla výstava Mostra 7-VIII Premio Internacional 
Dibujo Joan Miró, uspořádaná nejen v Jihlavě, ale následně 
také v Moravské galerii v Brně.

O nadšení protagonistů a organizátorů svědčí také dopis 
Radka Kratiny, nabízející pomoc ohledně možnosti zapůjčení 
obrazu Joana Miró, který byl v té době součástí stálé expozice 
Národní galerie. Jak by ne, jednalo se po třiceti letech o první 
akci, prezentující mezinárodní cenu s tradicí a navíc přiná-
šející první přímou mezinárodní výměnu mezi Španělskem 
a Československem. Dokladem obrovské touhy spolupracovat 
byl i fakt, že díla byla poslána letecky, bez nároku na speci-
ální pojištění, zabalená pouze do rolí, podobně jako diplomy. 
Tento celkem riskantní přístup k transportu navrhl sám ředitel 
španělské ceny a poněkud připomíná dnešní nízkorozpočtové 
zahraniční výstavy pořádané menšími progresivními galeriemi, 
kdy díla za účelem snížení nákladů nezřídka putují poštou nebo 
přímo v kufrech umělců.

Pavel Štěpánek ve skromném katalogu 4 zmiňuje nečetnou 
předchozí účast španělských umělců v rámci francouzských 
nebo mezinárodních výstav či přítomnost českých umělců na 
dílčích španělských výstavách. Výstava Premy přinesla první 
přímou výměnu, navíc s mezinárodním přesahem. Jednalo 
se o cenu poměrně novou, se skromnými počátky spojenými 
se Spolkem svatého Lukáše (založeným v roce 1893). V po-
měrně krátkém horizontu osmi let od svého založení se cena 
Joana Miró ustanovila v přesném formátu – 53 výtvarníků ze 
13 zemí – a stala se mezinárodně významnou soutěží v oblasti 
kresby. Zastoupeno bylo z evropských zemí Československo, 
Finsko, Itálie, NSR a Španělsko, dále Argentina, Brazílie, 
Guatemala, Kuba, Kanada, Japonsko a Nový Zéland. Hlavním 
kritériem a jedinou podmínkou účasti v soutěži byla „moder-
nost kresby“. Odměněno bylo pouze první místo, a to drobnou 
prací Joana Miró.

Pro výstavy v Jihlavě a v Brně byla k prezentaci ceny Joana 
Miró přidružena výstava pěti výtvarníků katalánské skupiny 
Mostra, seskupených kolem již zmiňovaného Spolku svatého 
Lukáše. Vystavili kolem třiceti prací, inspirovaných převážně 
starou barokní grafikou, respektive jejími novodobými přetisky 
pořízenými jedním ze členů skupiny Mostra, tiskařským 
mistrem Rubiraltem. Ten pro výstavu přetiskl grafické práce 
Pere Abadala z Motra ze 17. století. Tyto práce, pohybující se 
mezi volnou tvorbou a doprovodnými tisky ke kramářské písni, 
„zlákaly ostatní členy skupiny k volné interpretaci“ kresbou, 
jak píše Petr Štěpánek v článku, otisknutém v časopise Jiskra. 5 

Následně vyzdvihuje mezinárodní dopad ceny Joana Miró, 
prezentující snad všechny klasické i experimentální postupy 
v kresbě včetně tehdy oblíbených frotáží, lavírování, rytí do 
papíru a podobně. V katalogu k výstavě, vydaném Oblastní 
galerií Vysočiny, je uvedeno pouze několik ukázek oceněných 
prací. První cenu získal Masaji Yoshida z Japonska za kresbu 
Vítr, první čestnou cenu Servando Cabrena Moreno za surreali-
sticky působící kresbu Květ masa, druhou čestnou cenu Miguel 
García Lisón za Hudební krajinu. Mezi publikovanými díly 
následuje dílo umělce Ugo La Pietra z Itálie s názvem DIA-
GRAM – audiovizuální environment. Poslední publikovanou 
kresbou, jež získala čtvrtou čestnou cenu, je kresba Jaroslava 
Ruska ARCHIV 95 C. Nadšení z mezinárodní výstavy nezkalil 
ani fakt, že se nejednalo o systematickou přehlídku současného 
zahraničního umění. Mezinárodní cena Joana Miró neměla 
jinou ambici než ukázat, co se právě děje na poli kresby. Ani 
skupina Mostra nebyla ničím jiným než regionální skupinou 
umělců nepříliš známých jmen, působících v Katalánsku. Zá-
roveň „jde o vymezení a ukázání práce jedné skupiny v rámci 
katalánského podhoubí, z něhož vzešli velcí umělci světového 
jména: Dalí, Miró, Tapies,“ 6 píše v katalogu Štěpánek. 

Z českých umělců byli zastoupeni Jindřich Boška, Miro-
slav Cicvárek, František Dörfl, Jiří Hadlač, Karel Hyliš, Alojz 
Klimo, Vladislav Mirvald a Jaroslav Rusek. Zastoupení jih-
lavských umělců Jindřicha Bošky a Františka Dörfla můžeme 
s odstupem padesáti let vnímat jako metaforický protipól k pre-
zentaci katalánské Mostry. Společných měli několik výchozích 
momentů: zahraniční přesah v průběhu 60. let, progresivita 
výtvarného projevu, ale zároveň provázanost s tradicí i regio-
nem. Pro oba české umělce, členy Klubu konkretistů, znamenal 
konec uvolnění v šedesátých letech také částečné omezení vý-
stav. Až teprve s odstupem času se oběma jmenovaným dostalo 
zadostiučinění a zařazení do kontextu. Z dnešního pohledu 
může výstava, jež se odehrála před padesáti lety, potvrzovat 
jedinečnost výtvarných vyjádření Jindřicha Bošky a Františka 
Dörfla, v sedmdesátých a osmdesátých letech ne zcela doceňo-
vaných. Výstava Premy byla ve své době byla jedním z poslů 
naděje, že mezinárodní dialog i svobodný umělecký a výstavní 
život bude moci pokračovat i za doby normalizace. Soudě 
nejen dle výpisů stále řidších českých výstav Klubu konkretistů 
i životopisů obou umělců se bohužel tato naděje nenaplnila.

Bohužel i nejkrásnější výstavy s nejlepší atmosférou příprav 
mohou mít drobné vady na kráse: jako v tomto případě posled-
ní z dochovaných dopisů novému řediteli galerie panu Radilovi 
z listopadu roku 1970, který strohým způsobem upomíná o vrá-
cení děl, s důrazem na odpovědnost vůči umělcům. Vzhledem 
k tomu, že další upomínací dopisy se již nedochovaly, byla díla 
nejspíše zaslána zpět, stejně dobrodružným způsobem, jakým 
byla poslána. Vzhledem k politické situaci v tehdejším Česko-
slovensku se již další spolupráce zřejmě nekonala. Mezinárodní 
výstava ceny Joana Miró nadále pokračovala s roční perio-
dicitou a byly na ní prezentovány též práce obou zmíněných 
výtvarníků z Vysočiny, a to minimálně do roku 1975.

Lucie Nováčková

1  V roce 1967 se na druhém místě umístil třebíčský Ladislav Novák a na čtvrtém 
Jiří Kolář. V roce 1968 získal první cenu český umělec Cicvárek, čtvrtou Jánuš 
Kubíček. 
2  Dnes také ceněný odborník na španělské dějiny umění, korespondenční člen Krá-
lovské akademie v Madridu a dalších předních vědeckých spolků, autor nesčetných 
knih a článků věnujících se nejen španělskému umění.
3  Dopis Pavla Štěpánka řediteli galerie Ctimírovi Linhartovi ze dne 26. 11. 1968.
4  Alexandre Cirici, Luis Bosch Gruanas, Pavel Štěpánek, VIII Premio internacional 
Dibujo Joan Miró 53 Dibujos. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 1970, 16 s.
5  Pavel Štěpánek, Výstava: Mezinárodní soutěž kresby o cenu Joana Miró v Jihla-
vě. In: Jiskra, Jihlava, 10. února 1970, číslo 11, ročník 11–51, 1 s.
6  Pavel Štěpánek: Mezinárodní soutěž kresby o cenu Joana Miró. In: Alexandre 
Cirici, Luis Bosch Gruanas, Pavel Štěpánek, VIII Premio internacional Dibujo Joan 
Miró 53 Dibujos. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 1970.

amigo pavel 
o výstavě viii. ročníku mezinárodní 
ceny joana miró a skupiny mostra, 
leden – únor 1970
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Běžecké pásy ve fitkách se sice zastavily, náš 
seriál o slavných ženách Vysočiny ale pokračuje. 
Autorka má naběháno a její tempo se tak skvěle 
přizpůsobilo periodicitě našich novin.

v kamenici mají po své ro-
dačce pojmenovanou ulici

Po Pelhřimově byla mou další zastávkou Ka-
menice nad Lipou. Tamní slavnou rodačku zna-
jí všichni, už jako děti o ní slýchají ve škole. 
Dokonce je po ní pojmenovaná i ulice. Malá, 
slepá, na úplném okraji města, kam ani Google 
Street View nechodí, ale je tam! Jarmile Han-
zálkové, přezdívané „básnířka Vysočiny“, udělil 
nedlouho před její smrtí papež Jan Pavel II. 
apoštolské požehnání. Narodila se v roce 1910 
jako nejmladší z tří dcer. Její matka zemřela, 
když byl Jarmile teprve jeden rok. Vychovávala 
ji teta, vzdělaná žena, která si přivydělávala 
výukou cizích jazyků a zajímala se o divadlo. 
Už od útlého věku hodně četla. Karel Štix o ní 
ve své rigorózní práci napsal: „Ze své lásky ke 
knihám se vyznala básníku Františku Hrubínovi. 
F. X. Svobodovi napsala roku 1941: 'knihy jsou 
mi to nejdražší na světě a darované jsou mi tím 
dražší'. Celoživotní láskou Jarmily Hanzálkové 
se stalo ale divadlo.“ Téměř dvacet let působila 
na školách v kamenickém okrese i v Kamenici 
samotné a jako pedagožka byla velmi oblíbená. 
Své žáky nikdy fyzicky netrestala a snažila se je 
ve všem motivovat. Povolání učitelky bohužel 
musela zanechat kvůli zhoršujícímu se sluchu. 
Se svým handicapem se smiřovala těžce, nadále 
však působila jako aktivní členka místní komu-
nity a organizátorka kulturního života. Založila 
například stálý dětský divadelní soubor Lipka, 
který vedla až do roku 1989, a pro který napsala 
kolem třiceti her. Angažovala se i v tělovýchov-
ných činnostech, vyšlo jí několik knih, psala do 
novin, v regionálním tisku vycházely její básně.

dcera národa, herečka 
i bába

Na cestě mezi Kamenicí a Telčí jsem původně 
žádné zastávky dělat nechtěla. Nakonec jsem 
na ní ale potkala velmi zvláštní směsici žen, 
o kterou se nedá nepodělit. Kousek za Kamenicí 
je království knoflíků a rodiště Ivy Janžurové. 
To má herečka spojené s vůní: „Na některé vůně 
už jenom vzpomínám. Tak třeba: pocházím ze 
Žirovnice, kde nám na zahradě rostl strom, ma-
lináč jsme mu říkali, a ten dával krásná, červená, 
výrazně voňavá jablka.“ V dětství jsem se po-
hádkám, ve kterých hrála, vyhýbala, tak nějak ji 

trpěla v komediích, a o její role, které se zapsaly 
do dějin kinematografie, se ochudila. Až teď, 
když si o ní čtu, se dozvídám, že komediální 
role byly jediné, které jí minulý režim umožnil. 
Bylo to kvůli její společenské a politické anga-
žovanosti, do které patřily fejetony, vycházející 
v časopise Zítřek. Jsem ráda, že jsem ji díky 
svému běhu mohla poznat i jinak než podle 
špenátu a královského reggae.

Další se narodila v revolučním roce 1848, 
nerada se přizpůsobovala konvencím a až do 
smrti rodičů prožívala šťastné dětství. Je spojená 
s obcí Počátky. Osiřela ve svých osmi letech 
a adoptoval si ji doslova celý národ. Kult vyvr-
cholil, když jí bylo osmnáct. Díky sbírce, kterou 
uspořádali vlastenci, se z nemajetného sirotka 
stala dobře zaopatřená mladá žena. Mladá bo-
hužel i zemřela, a to v necelých čtyřiadvaceti 
letech (v mládí prodělala choleru, černý kašel 
i tuberkulózu, které nakonec podlehla, stejně 
jako předtím její matka a o pár měsíců později 
otec). Tušíte, o koho by mohlo jít? Zdeňka Ha-
vlíčková, jediná dcera Karla Havlíčka Borovské-
ho, která do Počátek jezdila za svou učitelkou 
ruštiny. Prožila život naplněný nemocí, bolestí, 
odhodláním, láskou i zklamáním.

Jako poslední jsem na tomto úseku potkala 
rodačku z Janštejna, obce, kterou jsem zprvu 
obdivovala hlavně kvůli její sklárně. Tu na červ-
nové PechaKucha Night v jihlavském DIODu 
skvěle představil zakladatel značky Brokis Jan 
Rabell. Vyvolal ve mně touhu zapátrat po ně-
jaké slavné sklářce, která by byla s místní obcí 
spojená. Místo ní jsem našla Bábu Radnickou, 
vlastním jménem Boženu Kamenickou, vě-
hlasnou vědmu a léčitelku, které se svěřovaly 
celebrity napříč celým Československem (ale 
i odjinud), včetně Karla Gotta, Josefa Kemra 
nebo Jiřího Bartošky. Léčila i prezidenty a další 
politiky, mezi kterými nechyběl Václav Havel. 
Je jí připisováno padesát tisíc uzdravených lidí. 
Říkávala prý, že nemá právo odmítnout někoho 
například kvůli politickému smýšlení. Dožila se 
požehnaného věku devadesáti osmi let. 

plátna pro velké černé oči
Je dobré si neustále rozšiřovat obzory, někdy 
si ale taky člověk může prostě říct, že stačilo. 
Stejně jsem do Telče běžela jenom kvůli ní. Řeč 
je o Míle Doleželové, přezdívané „česká Frida 
Kahlo“. Akademická malířka, známá především 
svými monumentálními malbami z prostředí 

Romů, se narodila v roce 1922 Prostějově, ale 
většinu dospělého života strávila na Vysočině. 
Žila v chudobě a materiální nouzi, ale po sérii 
úspěšných výstav v Jihlavě, Miami, Chicagu 
a Mexiku (1966–1971) si mohla dovolit koupit 
v Telči dům, na kterém dnes můžete najít pa-
mětní desku, věnovanou jí a jejímu manželovi. 
V něm v roce 1993, v té době již zcela osamělá, 
i zemřela.

S Romy se setkávala už od dětství – vyrůstala 
s nimi v chudinské čtvrti Prostějova, zamilova-
la si jejich kulturu i životní styl a oni ji přijali 
mezi sebe. Nějaký čas později strávila i na vý-
chodním Slovensku. „Během dvou desítek let 
vytvořila přes 600 pláten, na nichž zachytila 
romské zvyky, kočování, svatby, pohřby, var-
tování u mrtvých či jenom pohledy do velkých 
černých očí,“ píše o ní na portálu iDnes Klára 
Kubíčková. „Teoretik umění Václav Zykmund 
o jejím díle prohlásil, že je tvrdou ranou do zubů 
maloměšťáckému nacionalismu, pod nímž je 
ukryt zbytek rasismu. Přitom je láskyplné, chá-
pavé,“ pokračuje autorka. Bohužel se nepodařilo 
naplnit malířčino přání, aby její obrazy byly 
souborně vystaveny. Kdybyste je chtěli vidět 
naživo, několik jich mají v jihlavském Hotelu 
Gustav Mahler nebo Muzeu romské kultury 
v Brně. Jedna z jejích fresek je i na zdi jihlavské 
lékárny na Masarykově náměstí.

věrni zůstaneme
Další kilometry mě donesly za dvěma fascinují-
cími ženami, jejichž osud je spjat s Jaroměřicemi 
nad Rokytnou. První je Gisa Picková-Saudková 
(v matrice Gisela), česká židovská spisovatelka, 
dramatička, umělecká překladatelka a publi-
cistka. Psala pod pseudonymem Karel Vávra, 
byla prý velmi emancipovaná a její život byl 
bohatý i tragický. V Jaroměřicích dosud stojí 
vila, kterou si tu s manželem nechali postavit. 
Autorem projektu ve stylu pozdního kubismu 
byl Pavel Janák. Vila s folkloristickou barevností 
dekorativních prvků a plastickými motivy byla 
ve své době v malém tichém městě výjimečným 
úkazem. Po necitlivých úpravách bohužel svou 
architektonickou hodnotu ztratila.

Ale zpátky k Gise. Narodila se 21. února 
1883 v Kolíně, studovala v Praze i v Němec-
ku a v roce 1911 se vdala za Richarda Picka. 
Přestěhovala se s ním do Jaroměřic, kde byl 
zaměstnaný jako zvěrolékař. Zde se seznámi-
la s Otokarem Březinou a přes něj s dalšími 

významnými osobnostmi kulturního a spole-
čenského života, například s F. X. Šaldou. Pů-
sobila v místním Sokole, byla politicky aktivní 
a pořádala kulturní akce. S manželem měli dvě 
děti, počátkem roku 1925 ovdověla, prodala vilu 
a odstěhovala se zpět do Kolína. Do Jaroměřic 
se pravidelně vracela. V Kolíně žila do roku 
1942, kdy musela společně s dalšími místními 
židovskými obyvateli nastoupit do transportu 
do Terezína. Zemřela v koncentračním táboře 
v Osvětimi i se svým synem Pavlem. Divadelní 
hru Za denním chlebem, za kterou vyhrála Gra-
bowskiho cenu, už bohužel na jevišti neviděla. 
Ani nikdo jiný – nedochovala se.

Druhou ženou, jejíž životní příběh je v mno-
hém podobný, ale ještě o něco komplikovanější, 
je Gisy dcera Jiřina, která se narodila v Jaromě-
řicích v roce 1912. Díky své matce vyrůstala 
v kulturním a inspirativním prostředí. Přestě-
hování do Kolína nesla velmi těžce, nedokázala 
se s novým městem sžít a pravidelně se vracela 
do Jaroměřic. Po ukončení gymnázia studovala 
Filozofickou fakultu v Praze. Nějaký čas strávila 
v Německu, kde z první linie sledovala dopady 
hospodářské krize a nástup nacismu. Tehdy za-
čala sympatizovat s komunismem, jehož ideje 
spojovala s ideami křesťanství. Kvůli židovské-
mu původu přišla v roce 1939 o práci, ale jako 
pedagožka se dále angažovala ve vzdělávání 
židovských dětí, vedla kroužky a organizovala 
tábory, při kterých využívala skautské metody. 
Zapojila se i do činnosti odbojových skupin 
a spolupracovala s Petičním výborem Věrni 
zůstaneme. Začátkem roku 1943 byla zatčena 
gestapem, vězněna a vyslýchána na Karlově ná-
městí a s rozsudkem smrti poslána do Osvětimi. 
Tam onemocněla tuberkulózou a po několika 
měsících byla zastřelena. Zemřela prý klidná 
a vyrovnaná se svým osudem. U ulici Anny 
Letenské má pamětní desku, její jméno je zde 
mezi jmény členů a členek Petičního výboru 
Věrni zůstaneme.

⟶
Ač příběhy Gisy a Jiřiny nejsou zrovna veselé, 
je v nich pořádná dávka inspirace, odvahy, síly 
a vyrovnanosti. Jejich dostatek přeju vám i sobě 
na další cestě. Už čtyři měsíce se chystám do 
Třebíče, tak se budou hodit. Máte tip, jakou obec 
a její slavnou rodačku bych rozhodně neměla 
vynechat? Pište mi na eva.novak@yahoo.co.uk. 
Budu ráda za všechny podněty.

zeny vysočiny 
slavné i zapomenuté zeny našeho regionu 
z bězícího pásu — druhý díl
eva nováková


