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Úvod
O Františku Langrovi bylo napsáno hodně. Ale při pozorném čtení zjistíme,
že autoři si nejvíce všímají jeho prací dramatických. Není se čemu divit. Langer si
svými divadelními hrami vybudoval pevné postavení v české dramatické tvorbě.
Jeho jméno se objevovalo na plakátech premiér v evropských státech i zámoří, jeho
hry se hrály jak v Evropě, tak v Americe, nebo třeba v Palestině. Uznání se dočkal
též doma, v roce 1947 byl jmenován národním umělcem. Zmínky o něm můžeme
najít v tehdejším tisku v souvislosti s recenzemi jeho her i s vydáními próz.
O jeho prozaické tvorbě však najdeme jen málo. Mnohé v tomto ohledu se
po Langrově smrti snažila napravit jeho manželka, která s pomocí přátel začala
připravovat souborné vydání jeho děl. Opět se dostaly na pulty knihkupců Langrovy
knihy pro mládež i povídkové cykly pro dospělé. Kromě nich lze ještě vypátrat
záznamy Langrových nepublikovaných her, jeho úvahy o divadle, literatuře a světě
vůbec, publicistické zápisky a také hry loutkové.
Z kritiků a literárních vědců, kteří se tvorbě Františka Langra věnovali, jsem
v práci nejvíce čerpala ze statí Josefa Trágera. Langrovým životem a dramatem se
zabývali Edmond Konrád a Vladimír Justl. Ve všech pracích jsem se setkala
s obdivem a kladnými hodnoceními. Všichni chválí autorovu znalost lidských
charakterů, slovesnou zdatnost, vypravěčskou malebnost. Soudobé kritiky a recenze
se vesměs shodují v názoru, že Langer je jeden z mála spisovatelů, kteří se věnují
obyčejnému životu a zobrazují jej. Jediné, k čemu měli výhrady, byl třídní princip
a Langrův postoj k životu. Také jim některé hry připadaly příliš epické. Shodně však
oceňovali Langrův jazyk. Julius Fučík o autorovi napsal: „Langer je jistě napůl
hercem. Nemohl by tak přesně ovládat zákony mluvené řeči; nebyl by tak šetrný,
sporý, skoro skoupý ve stavbě vět a volbě slov, kdyby svá dramata psal. Jeho
periferie je docela šedivá k četbě - poslouchá se barevně. Řeč je tu skoro objevem."1

Moje práce

by

měla

být

postavena

na

popisu

Langrova

života

a charakteristice a interpretaci jeho próz. Pokusím se upozornit na podněty, které
na Langra působily. Půjde hlavně o přátelské styky s mladými literáty a výtvarníky
během studií, značně ho ovlivnila první světová válka, účast v legiích a rovněž
emigrace za druhé světové války. Materiály o poválečných osudech rodiny Františka
1

Město každý den, str. 10
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Langra jsou většinou nedostupné, proto jsem se v práci omezila jen na konstatování
základních faktů. Langer se po celý život snažil být užitečný své vlasti, a to je patrné
i z jeho děl.

V diplomové práci jsem se zaměřila na Langrovu povídkovou tvorbu
a tvorbu pro mládež. Přestože jeho knihy mají rozličná témata a najdeme v nich
různé motivy a sdělení, objevíme v nich i několik sjednocujících momentů. Jsou jimi
láska k vlasti, k člověku, k životu. Celým svým dílem se Langer snažil předat čtenáři
toto poselství. Přesvědčit ho, že války nemají smysl, ale pokud k nim dojde, pak je
nutno bojovat za vlast i za vlastní hrdost a čest. I v prózách, které se přímo válkou
nezabývají, můžeme najít takové motivy, jako jsou spravedlnost, čest, morálka.
A právě toto bych na konkrétních příkladech chtěla ukázat.
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1. Životní osudy Františka Langra
1.1 Dětství a mládí
František Langer se narodil v Praze na Vinohradech 3. března 1888. Jeho
otec byl drobný židovský obchodník a matka, tak jako všechny ženy v té době, se
starala o domácnost. František byl ze tří dětí nej starší, bratr Josef byl mladší o čtyři
roky a další, Jiří, o šest. Jiřímu se ještě budeme věnovat podrobněji.
K nej starším literárním zážitkům Františka Langra patřily pohádky, které
dětem vyprávěla posluhovačka, rodačka odněkud z Moravy, dále básničky, které mu
četla maminka, a v neposlední řadě loutkové divadlo, jež při každé vhodné
příležitosti navštěvoval. V šesti letech dostal k Vánocům loutky, pro které si pak
napsal vlastní hru. Nebyla ani o dracích, ani o Kašpárkovi (ty psal až v pozdějším
věku), nýbrž pojednávala o služce, která byla neprávem obviněna za krádež šperku
a uvězněna. Když se prokázalo, že šperk odnesla straka, služka jen řekla: „Zlomená
lilie se více nevzkřísí" a umřela.
K dalším z Langrových literárních zážitků patřila krajina kolem Prahy
proměňující se na živá velkoměstská předměstí s novými činžovními domy. Mizely
zahrady a pole a místo nich zde lidé dláždili ulice a náměstí. Z různých koutů země
se do nových městských částí stěhovali noví obyvatelé, zařizovali si tam své krámky
a dílny. Ulicemi zněla různá nářečí, různé druhy dialogů i monologů, různé varianty
jazyka. Město bylo plné chaosu, procházelo četnými změnami. To, co Langer v této
době prožil, mu dalo základ pro pozdější dramatickou i povídkovou tvorbu. Stačilo si
vzpomenout na postavy, které vídával ve svém okolí a na příběhy, které se v jeho
blízkosti odehrávaly. Stačilo je jen zapsat, a tak pro další generace zachovat
neopakovatelný kolorit jedné rodící se periferie.
Po maturitě byl Langer přijat na lékařskou fakultu, nej větší zájem měl
o psychiatrii, kterou studoval u profesora Antonína Heverocha2. Už tehdy se
projevuje jeho zájem o poznání člověka po všech stránkách. Studia Langer dokončil
doktorátem z medicíny v roce 1914.

2

Antonín Heveroch (1869-1927) - český psychiatr a neurolog. V první čtvrtině 20. století byl patrně
nejvýznamnějšfm českým psychiatrem.

V době studií provázel Langra výrazný zájem o literární dění. V Praze
navštěvoval několik vyhlášených center spisovatelů, malířů, architektů.
Navštěvoval vinohradskou kavárnu Demínka ve Škrétově ulici, kde se
scházeli anarchističtí básníci a kde poznal Šrámka, Neumanna, Mahena, Gellnera
a další. Blízce se přátelil s Jaroslavem Haškem, spolu s ním založil Stranu mírného
pokroku v mezích zákona a také s ním spolupůsobil v kabaretu U bratří
Makabejských. V Areu se zase setkávali pražští němečtí literáti v čele s Kafkou.
Do kavárny Union na nároží Pernštýna a Národní třídy chodila česká
předválečná moderna, avantgardní malíři, architekti, spisovatelé a kritici (později se
organizují ve Skupině výtvarných umělců a zakládají periodikum Umělecký
měsíčník, Langer jej spolurediguje v letech 1912-14).

Langer měl značný okruh přátel, z nichž převážná část nebyla židovského
původu. Zvláštní kapitolou Langrova života byl vztah k mladšímu bratru Jiřímu. Byli
si velmi blízcí a vzájemně se podporovali.
Jiří, známý též jako Mordechaj Zev Georgo Langer, se už jako student
zabýval teorií o židovské víře a dodržoval její rituály. Roku 1913 odjel do městečka
Belzu v Haliči, které bylo střediskem židovského náboženského hnutí chasidů. Chtěl
se seznámit s jejich učením a zkusit žít podle nejortodoxnějších zvyklostí. Brzy se
však vrátil do Prahy, od dalšího pobytu v Haliči jej odradila zaostalost chasidů.
Po začátku nacistické okupace odjel na Slovensko a poté lodí do Palestiny. Kvůli
náročné cestě se spoustou překážek na přeplněné lodi těžce onemocněl a několikrát
musel být odvezen do nemocnice v Tel Avivu, kde také v roce 1943 zemřel.
Jiří mluvil hebrejsky, arabsky, aramejsky, ovládal jidiš, francouzštinu,
němčinu a angličtinu. Hebrejsky psal básně, recenze knih i kritiky divadelních
představení, arabskou poezii překládal do hebrejštiny. Od roku 1930 vydával
chasidské legendy, z nichž později sestavil knihu Devět bran. V devíti pásmech
vyprávění zakreslil chasidský způsob života a jeho skromné představitele, chasidské
světce, jež jsou vzorem lidské dokonalosti a mravnosti. V čase rozpínavosti německé
síly přeložil do češtiny úryvky z talmudu, které opatřil výkladem, a výbor
z hebrejského básnictví z 10. - 12. století, který nazval Zpěvy zavržených.
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1.2 První světová válka a Langer legionář
Legie byly vojenské jednotky, do kterých se dobrovolně hlásili čeští vojáci,
zajatí francouzskou, italskou či ruskou armádou. Spolu s těmito armádami bojovali
na frontách proti Rakousku - Uhersku. Základ ruských legií tvořila tzv. Česká
družina, Češi žijící už před válkou na území carského Ruska. Družina nebyla
samostatným českým útvarem s českým velením, veleli jí ruští velitelé. Většinou
byla využívána jen k výzvědné činnosti. Po bitvě u Zborova (2. července 1917)
nastal ve vývoji budoucí československé armády v Rusku zlom. Za to, jak se legie
v bitvě vyznamenaly, přestala vláda bránit růstu dalších českých a slovenských
jednotek. Na konci roku 1918 česko - slovenský sbor v Rusku tvořilo již přes šedesát
tisíc dobrovolníků.
V březnu 1918, po uzavření Brestlitevského míru, se měly tyto
jednotky přesunout přes Sibiř do Francie. Pod tlakem politických událostí byly legie
nuceny bojovat s bolševiky na Sibiři a v Povolží. Boje trvaly po celou dobu přesunu
legií do Vladivostoku, tedy do 7. února 1920. Cesta domů se legionářům protáhla.
Některé jednotky putovaly z Vladivostoku do republiky lodí přes Ameriku a odtud
přes Atlantik do Evropy, jiné zvolily cestu na jih, přes Čínu a Suezský průplav.
Československé legie se významnou měrou podílely na vítězství Dohody
v první světové válce. Hlavně ale podpořily českou oficiální politiku v zahraničí
v její snaze o vytvoření samostatného společného československého státu. Právě díky
legiím mohl být nový stát považován za jeden z vítězných. Proto byli legionáři
v české společnosti vnímáni velmi kladně. Dokonce vznikaly různé organizace, které
odkaz legií zdůrazňovaly a za jejich zásluhy je oslavovaly. V dalších letech se vztah
oficiální státní politiky k legionářům výrazně měnil. K ještě zřetelnějším změnám
v hodnocení činnosti a významu legií došlo po roce 1945 a hlavně po únorových
událostech v roce 1948. Komunistům se nelíbilo, že legionáři bojovali proti ruským
bolševikům, proto jejich význam po roce 1948 zlehčovali a zatlačovali do pozadí.
V řadách legionářů se nacházelo mnoho spisovatelů, kteří se ve svém díle
legiemi zabývali, líčili své zážitky z fronty i ze sibiřské anabáze. Tento literární
proud bývá nazýván literaturou legionářskou a mezi její hlavní představitele patřili
Rudolf Medek, František Langer, Josef Kopta.

7

První světová válka znamenala pro Langra velký zlom jak profesně, tak
v tvůrčí oblasti. Už roku 1913 se jako medik-dobrovolník účastnil první balkánské
války, procestoval Srbsko a poté se z Terstu plavil lodí do Alexandrie. Těsně
po vypuknutí první světové války ho úřady odvelely do Bukoviny, kde prožil část
roku v prvních liniích u huculských domobraneckých útvarů. Na krátký čas se
v důsledku zranění ocitl ve Vídni a později také v Praze. Roku 1916 se nechal
na ruské frontě u Černovic zajmout. Byl internován v různých zajateckých táborech
vPovolží, naposledy v tehdejším Carycinu (pozdější Stalingrad, nyní Volgograd).
Roku 1917 Langer vstoupil do legií a hned jak to bylo možné, pomáhal v náborech
dalších legionářů. Stal se šéflékařem prvního legionářského pluku, s nímž také
absolvoval cestu domů. Po skončení války spolu s dalšími bratry legionáři zažil
namáhavé putování přes celou Sibiř, Japonsko a Čínu, kolem Indie a přes Suez.
Do vlasti se vrátil až v roce 1922.
Ve válečných letech se kromě lékařské praxe věnoval také literární tvorbě
a publicistice. Účastnil se nácviku divadelních představení, v té době vznikají jeho
hry o důležitých momentech z historie legií: Vzdání se 28. pluku, Zborov
a Na sibiřské magistrále, později souborně vydané pod názvem Vítězové. Snažil se
působit na osvětu mužstva.
Roku 1918 se Langer v Rusku oženil s Marií Mojsejevovou. Manželství
bylo v roce 1939 rozloučeno a v roce 1945 rozvedeno. Narodily se v něm dvě děti dcera Věra a syn Jan Vladimír.

1.3 Meziválečné období a druhá světová válka
První světová válka způsobila rozpad starého světa, hroutily se všechny
tradiční hodnoty. Po jejím skončení vznikla řada nových státních útvarů, jiné však např. Rakousko - Uhersko - zanikly. Rozvíjela se demokracie, ale postupně se začala
prosazovat i totalitní hnutí (komunismus a hlavně fašismus). Objevuje se i velmi
silné pacifistické hnutí, k němuž se hlásila především levice. Lidé do poválečného
období vkládali velké naděje, doufali, že se již podobný konflikt nikdy nebude
opakovat, že s prudkým rozvojem průmyslu bude stoupat i životní úroveň. Zároveň
se objevoval strach z opakování války. Všechny naděje přervala ve třicátých letech
8

hospodářská krize a s ní spojený nástup fašistických doktrín. Představa trvalého míru
a blahobytu se začínala hroutit definitivně.

Po první světové válce se literatura postupně vrací k obyčejnému životu.
Spisovatelé, kteří prošli válkou, se s ní snaží nějakým způsobem vypořádat. Zajímají
je nejjednodušší životní projevy, prosté věci. V umění se začíná projevovat civilní
realismus, hlavně v tvorbě starších umělců. Čapkovská generace reagovala spíše
pacifístickým přístupem a humanismem, obracela se k přírodě, ke květinám
a zvířatům nebo k dětem.
František Langer si také našel způsob, jak se s nastalou situací vyrovnat.
Pochopil válku jako stálý boj člověka se smrtí. Proto se obrací k obyčejnému životu
prostých lidí, kteří tento boj svádějí po celou svou existenci. Langer jako by
najednou zjistil, že člověk nemá šanci tento boj vyhrát, a tak se pro něj stává pouhou
hrou. V povídkách i dramatech se pro něj smrt i vražda stávají prostředky kruté hry.

Langer po návratu z Ruska zůstal v armádě jako důstojník zdravotnictva;
v té době ho čekalo povýšení do hodnosti plukovníka.
I nadále se věnoval kulturní činnosti. V Divadle Na Vinohradech působil
jako externí poradce, od roku 1930 smluvně jako dramaturgický a později umělecký
poradce. V letech 1936 - 1939 zastával funkci poradce pro vydávání české literatury
v Evropském literárním klubu. Byl též jednatelem Penklubu (delegát na kongresech
v Budapešti, v Paříži, ve Stockholmu a Curychu). Patřil k zakládajícím členům
tzv. kruhu pátečníků, kteří se scházeli především ve vinohradské vile bratří Čapků
(Příloha 3).

V době ohrožení Německem se Langer chystá opět za hranice, jako voják
chce bojovat s nepřítelem za vlast. V létě 1939 nejprve poslal do bezpečí své děti
a pak sám odešel přes Polsko do Francie. V Paříži žije z malé státní podpory, píše
do krajanských časopisů a podílí se i na divadelní činnosti. Po vypuknutí války se
Langer stal šéfem zdravotnictva československé zahraniční armády. Po obsazení
Francie nacisty byl společně s vojáky evakuován do Anglie. V Londýně obnovil
postupně činnost Penklubu a stal se jeho předsedou. Věnoval se novinařině - psal
do Čechoslováku a Obzoru, spolupracoval s rozhlasovou stanicí BBC. Od roku 1941
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také spolupracoval s Československým červeným křížem. Za invaze v roce 1944 se
účastnil obléhání Dunkerque .
5. května 1945 uveřejňuje v londýnském Čechoslováku článek nazvaný
V Den vítězství4. Je to nadšená oslava míru: „Bože, vrať zase důstojnost a posvátnost
lidskému životu, narovnej vztahy člověka k člověku, naplň je spravedlností,
počestností, shovívavostí a důvěrou."

1.4 Poválečná léta
V červenci 1945 se Langer vhodnosti plukovníka vrací zpět do vlasti
a stává se šéfem vojenské lékařské služby. O rok později se podruhé žení s Annou
Ludmilou Ábelesovou, s níž se seznámil na počátku emigrace ve Francii. Byla mu
po celý zbytek života spolehlivou oporou. Podporovala ho v literární tvorbě
i v životě a po jeho smrti se zasloužila o vydání sebraných spisů pod hlavičkou
Nadace Františka Langra.
9. září 1947 je Langer jmenován národním umělcem. Od konce čtyřicátých
let žije v důsledku politických poměrů i rodinných problémů v ústraní ve svém
smíchovském bytě. V padesátých letech se o něm vůbec nemluví - má punc
legionářství i příslušnosti k masarykovským pátečníkům. Jako příslušníka čapkovské
generace ho vzali oficiální kruhy na vědomí mnohem později, až po rehabilitaci
Karla Čapka zásluhou sovětských literárních vědců. Po válce dodržuje Langer tradice
pátečníků alespoň s malíři Muzikou a Trnkou a také s Werichem. V padesátých
letech, i přes všechny problematické okolnosti, předsedá Společnosti bratří Čapků5.

V padesátých letech má Langer také problémy rodinné. Jeho syn Jan
Vladimír (1929 - 1982) strávil dětství v Anglii, kam ho i se sestrou Věrou poslal
jejich otec, aby byli v bezpečí před nacismem. Po skončení války se vrátil, studoval
gymnázium a následně konzervatoř, kterou však nedokončil. V té době byl členem

3

Přístav Dunkerque v Severní Francii byl obsazen německými vojáky. Československá samostatná
brigáda, která se vytvořila ve Velké Británii, jej obléhala spolu s britskými a francouzskými
jednotkami v období říjen 1944 - květen 1945. 9. května 1945 němečtí vojáci kapitulovali.
4
Město každý den, str. 29
5
Společnost bratří Čapků existuje nepřetržitě od roku 1947. Jejím cílem je sdružovat přátele a ctitele
tvorby bratří Čapků, rozvíjet a prohlubovat znalost jejich díla a života. V roce 2008 měla Společnost
789 členů, (viz www.knihovna.upm.cz/společnosti/sbc)
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ilegální odbojové protikomunistické skupiny. Spolu se synem Marie Pujmanové
a vnukem básníka Antonína Klášterského6 se pokusili zlikvidovat agenta StB.
Za tuto akci byl Jan Vladimír v roce 1949 odsouzen na dvacet let do vězení.
Po opakovaných intervencích svého otce a mnohých žádostech o prezidentskou
milost byl v roce 1954 propuštěn na svobodu. Hodně tomu napomohlo vynucené
prohlášení Marie Pujmanové, že se svého syna zříká. Jan Vladimír poté získává práci
skladníka, později na britském velvyslanectví dostává místo překladatele. V roce
1968 s rodinou emigroval do Velké Británie, kde pracoval jako rozhlasový redaktor
v československém oddělení BBC.
Zprávy o Langrově dceři Věře (* 1921, ?) jsou jen kusé, z korespondence
jsem zjistila pouze to, že byla herečkou v oblastních divadlech, hrála v Karlových
Varech. Ve filmu se objevila v menších rolích, například v detektivce Kde alibi
nestačí (1961).

Do důchodu odchází František Langer v hodnosti generála zdravotní služby. Umírá
2. srpna 1965 v Praze, pohřben je na Vyšehradském hřbitově nedaleko hrobu Karla
Čapka.
Zájem o Langra - člověka a umělce i o jeho díla ožil po listopadových
událostech 1989. V roce 1994 byla založena Nadace Františka Langra a o rok později
mu byl Václavem Havlem propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy in memoriam.

6

Antonín Klášterský (1866 - 1938) byl básník, překladatel, Vrchlického epigon, dokončil po Sládkovi
překlad Shakespearových dramat
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2. Spisovatel František Langer
František Langer byl významný dramatik, prozaik, esejista a publicista.
Věnoval se též divadelní, literární a výtvarné kritice. Psal knihy pro dospělé
i pro děti. Několik Langrových děl bylo zfilmováno podle jeho vlastních scénářů.
Ve svých dílech se Langer zabýval obyčejným člověkem. Přihlásil se tím
ktzv. čapkovské generaci, která tento záměr měla ve svém programu. Svou
spisovatelskou dráhu zahajuje psaním povídek, stejně jako nejvýraznější osobnosti té
doby bratři Čapkové.
Přátelil se s představiteli čapkovské generace, spoluzaložil klub pátečníků.
V divadelních hrách řešil otázku různých pohledů na zločin a trest a otázku úloh
svědomí v různých formách násilí. Ve své poválečné tvorbě věnoval též pozornost
otázkám míru a války. Pořád se mu vrací tytéž okruhy: zločin, vina a trest; prostý,
přirozený život ve své každodennosti; tvůrčí síla a životní působivost umění.
Langer byl v souvislosti se zájmem o osudy člověka z okraje společnosti
oceňován jako autor zabývající se sociální problematikou, kterou ale spojoval
s problematikou spravedlnosti. M. Majerová o něm v roce 1925 řekla: „Jinak má
Langer dobrý postřeh pro sociální nesrovnalosti a vkládá své pozorování obratně
postavám do úst. Ale obmezuje se na konstatování těchto nesrovnalostí, pokládaje je
patrně za malou toaletní vadu dnešní společnosti, a nikoli za její smrtelnou nemoc.
Nedělá z nich dedukcí ani konsekvencí. A to je škoda; škoda pro všechny..."

7

Konflikty ve svých dílech podmiňuje spíše působením konkrétní psychiky jedince
než nějakými třídními protiklady. Zaměřuje se na obecné problémy etického rázu.
Nezdůrazňuje imaginativnost divadla jako dobová meziválečná avantgarda, ale snaží
se svým příběhem působit jako realitou. Účel své práce vidí v posilování lidského
citu pro spravedlnost.

Od roku 1906 Langer postupně přispíval do periodik Národní obzor,
Moderní revue, Umělecký měsíčník, Přehled, Zlatá Praha, Lumír, Topičův sborník
(1914), Novina, Rudé květy, Světozor, Národní listy; mezi válkami publikoval
v periodikách Tribuna, Jeviště, Lidové noviny, Právo lidu, Var, Kmen, Prager Presse,

7

F.L., Klub mladých čtenářů Albatrosu, Praha 1980
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Národní a Stavovské divadlo, Moderní revue, Přítomnost, Literární

noviny,

Rozpravy Aventina, Divadlo aj.
Za války otiskoval příspěvky v londýnských časopisech Mladé Československo
a Nové Československo, dále psal pro týdeník Čechoslovák (Londýn) a měsíčník
Obzor (Londýn); pro čs. oddělení rozhlasu BBC připravil řadu relací. Po roce 1945
publikoval ve Svobodných novinách, Divadelním zápisníku, Práci, Svobodném
slovu, Kytici, Novém životě, Lidové demokracii, Literárních novinách, Plameni
a dalších. V průběhu života přispěl rovněž do řady sborníků a almanachů. Redigoval
časopis Umělecký měsíčník (1911-14, s Pavlem Janákem), řídil knižnice Bratrstvo
(1924-26, s Otakarem Vyhnalem) a Úroda (od 1928, s Jindřichem Vodákem).

Ve svých dílech využívá spisovné řeči i hovorových výrazů: „Myslím, že to
hlavní pro spisovatele při užívání hovorové češtiny je, do jaké míry se chce a smí
oprostit od spisovného jazyka. A nač klade v té hovorové češtině důraz...Já sám
jsem asi lidový jazyk uvedl na jeviště do té míry, aby hovorová čeština byla ještě
jevištní češtinou, kde vulgarizované tvary se objevují zřídka, jako pouhé její akcenty.
To oproštění se od spisovné řeči, hlavně v dialogu, musí být jaksi bezvolné, musí to
být zcela přirozený návrat k užívané domácké, předškolní, vojenské atd. mluvě, tedy
odvolání se na nějakou podvědomou navyklost. Jakmile je její užívání volní, chtěné,
a kdo nemá její základ v sobě, stane se v nejlepším případě stylizací, obyčejně
šroubovaným nesmyslem."8

2.1 První kroky
Svá první díla tvořil Langer už na gymnáziu. Od roku 1906 (poslední ročník
studia na gymnáziu) posílal příspěvky do různých, hlavně literárních časopisů,
zejména do Šaldovy Noviny. Jeho prvním publikovaným dílem byla povídka
Kovářka a já. Mezi lety 1906 - 1910 vyšly Langrovi dvě literární recenze, dvě
příležitostné glosy, tři fejetony, deset básní, osm sonetů, dvě kantáty a jedenadvacet
povídek, z nichž sedm nikdy nezařadil do žádného souboru. Svá první díla
podepisoval František Hellén.
8

Dopis Františku Danešovi z roku 1954
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Roku 1910 Langer debutuje Zlatou Venuší, devíti prózami, které vznikaly
od roku 1907. Ve dvou případech jde dokonce o celé cykly. Langer tehdy psal pod
vlivem české literární secese. Jeho předválečné povídky jsou jazykově vytříbené,
mají propracovanou fabuli. Jejich témata obsahují erotiku i fantazii, dekorativnost
a ornamentálnost. Vzhledem k literárnímu směru, k němuž se hlásí, však jsou
pro současného čtenáře spíše odtržené od života.
F. X. Šalda o Zlaté Venuši napsal: „Dávno nebylo v české literatuře debutu
radostnějšího nad p. Langrovu Zlatou Venuši. Přihlašuje se tu o slovo nejen
rozhodný talent, opravdový, rozený básník, ale již hodně vědomé kultury
umělecké... Jest tu činný nejen silný a temný, spádný proud vůle, ale i intelekt
ovládající a třídivý, který zasnubuje dílo podvědomí s jasnou hrou obraznosti"9
Venuše je především svědectvím o době vzniku, ale můžeme zde najít
i několik povídek, jejichž výpověď je platná dodnes. O ohlasu svědčí i fakt, že již
roku 1911 byla próza Krysař a holky přeložena a otištěna v proslulém německém
časopisu Karla Krause Die Fackel.

Paralelu k Zlaté Venuši tvoří povídkový soubor Snílci a vrahové. Knižně
jej sice Langer vydává až v roce 1921, ale na povídkách pracuje již mezi léty 1906 1914. Povídky jsou již méně dekorativní, jejich témata jsou více spojena s reálným
životem. Některé z nich se již odehrávají na pražském předměstí, které je však pojato
spíše exoticky. Ani postavy nejsou důkladněji vykresleny. Vyprávění je však
spontánní a působí přirozeně. Jde o příběhy s náměty zločinu, lásky a snění. Živelná
radost se dostává do konfliktu s běžnými životními hodnotami.
I název souboru o mnohém vypovídá. Na světě je mnoho snílků, které láska
přivede až na okraj propasti, až k vraždě. Ale také se jim může stát naplněním života
nebo osvobozením. Vražda a následný trest jsou Langrovy oblíbené motivy, které
nalezneme v mnoha jeho pozdějších vrcholných dílech. Jde o mezní situace, v nichž
se člověk sám musí rozhodovat. Bytostně touží po spravedlnosti, po uznání vlastního
práva. Jde o situace dramaticky nosné, ale Langra spíš zajímá samotné rozhodování
člověka a pohled na něho zevnitř.

9

Město každý den, str. 13
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I přes zjevnou různorodost obou děl je něco spojuje. Je to filozofický
pragmatismus, který autora řadí k bratřím Čapkům a jejich okruhu.

V souvislosti s Langrovými prvními literárními kroky je třeba se zmínit také
o tvorbě dramatické. V prvním desetiletí dvacátého století psal Langer krátké
divadelní hry, jednoaktovky, některé dokončil, jiné nechal nedokončené.
V této době Langer napsal tři velké divadelní hry, z nichž nejznámější je
Svatý

Václav

z roku

1912,

novoklasicistní

veršovaná

tragédie

o

mravní

odpovědnosti. Langer se snaží zrekonstruovat příběh i sjeho pravděpodobnými
příčinami. Řeší v něm otázku, zda je odpustitelné násilí v boji proti mocnému zlu.
Premiéra se uskutečnila v Národním divadle 22. listopadu 1912 v režii Jaroslava
Kvapila. Kromě jiných ve hře vystoupili Eduard Vojan a Marie Hůbnerová.
Drama Noc napsal Langer v roce 1914. Vypráví o lásce a její síle. Premiéru
měla hra až roku 1922.
Třetí z her, nazvaná Miliony, je sociální drama o umrtvující síle peněz.
Premiéra se konala rok po vzniku hry v roce 1916.
V těchto třech Langrových hrách jde o jeho tři oblíbené a stěžejní motivy jsou to moc peněz, která ničí člověka, životní síla, která vzniká z milostného citu,
a kontrast mezi zločinem a trestem za něj.

Pro zajímavost si ještě připomeňme film J. A. Palouše Noční děs, který byl
podle scénáře Františka Langra natočen již roku 1914.

2.2 Prozaik
Langrova tvorba po 1. světové válce se od počáteční v mnohém lišila.
Válečné zkušenosti, všudypřítomná smrt a zážitky z Ruska ho přivedly k zapisování
skutečných životních příběhů obyčejných lidí. Velmi ho také ovlivnila četba ruské
literatury, např. v originále četl Dostojevského. Asi proto ve většině jeho děl můžeme
nalézt různé pohledy na zločin a trest. Snaží se na člověka hledět jako na bytost,
která má dobré i špatné stránky, vidí ho z různých úhlů, sleduje při rozhodování.
Zločin je pro něho relativní pojem, který má své příčiny i důsledky.
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Ještě za pobytu v Rusku - v Irkutsku - v roce 1919 vydává rozsáhlou
kroniku Za cizí město, která pojednává o bojích o ruské město Kazaň.
Po návratu z Ruska vydává Langer v Praze soubor povídek Železný vlk,
který poprvé vyšel v roce 1920 v Charbinu pod titulem Pět povídek z vojny.
Ve dvacátých a třicátých letech byl velmi oblíbený, dostalo se mu několikerého
vydání. Vzbudil i značnou pozornost kritiky; vesměs byla příznivá. Šlo o první
zásadní práci s tématem legií vydanou v nové republice. Byla kladně hodnocena jako
objektivní a věcná reportáž nebo také záznam kronikáře. Většinu příběhů prožil
Langer osobně, proto o nich mohl zasvěceně a pravdivě vyprávět. U povídky Smrt
v píscích přiznal, že ji slyšel převyprávěnou od svého kolegy a až po letech zjistil, že
původní verze pochází od ruského autora A. N. Svirského, který ji napsal v roce
1911 pod názvem Lager smerti. Langer do ní však přidává české prvky jako
soudržnost, přátelství a české nazírání na svět a válku.
Langer vzpomíná na to, co prožil, přesto se snaží být objektivní. Čtenáři se
však může zdát, že je to celé především oslava legionářství. Příběhy Langer vypráví
ve třetí osobě, pokud mluví o sobě, používá označení doktor. Nejde jen o obrazy
války a jejích následků, je to i povídání o přírodě a lidech. Langer jako by se
chvílemi pouštěl do reportáže. V povídce Za cizí město má důležité místo popis
poměrů, které ve městě v té době panovaly a ovlivňovaly důležitá rozhodnutí
legionářů.
Tři roky poté vychází Langrovi dobrodružné vyprávění určené mládeži Pes
druhé roty a dokumentární hra Vítězové. Kromě toho píše i články a statě o svých
zkušenostech. Například k druhému výročí smrti plukovníka Švece o něm v roce
1920 publikuje odborný článek.

Roku 1926 vydává Langer soubor Předměstské povídky (reviduje jej
v roce 1958). Návrat do rodného místa a úmysl o něm psát prohlubuje jeho cit pro
neokázalé jednání postav i jeho literární projev. „Slovo osvobozuje od původní
dekorativnosti a uměleckosti, dostává se k jednoduchosti a přímočarosti. Stává se
tlumočníkem

běžného

hrdiny.

Langrův

sloh

se

odliterátštil,

zeskromněl

a zprůzračněl" 10.

10

Viz. Snílci a vrahové, str. 171
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V dalším roce mu vychází publicistická kniha s názvem Kratší a delší
(1927). Jde o soubor publicistických statí, které vycházely časopisecky od roku 1922.
Tvoří jej dvacet pět povídek, črt a fejetonů s širokým záběrem témat. Pokud
z celkového množství vynecháme povídky s dobovými náměty, zbude jich deset,
které mají platnost i v současné době.
Román Zázrak v rodině byl psaný na pokračování do Rozprav Aventina11
v roce 1929. Není to jen humoristický a utopický příběh vyprávějící o příhodách
mladého hocha, který najednou začne konat zázraky a kolem něj se postupně utváří
nová církev z důvěřivých lidí hledajících vyšší řád a náboženskou jistotu. Tento
jediný Langrův román je i dokumentárním svědectvím o společenském, a hlavně
politickém dění ve dvacátých letech. Ironicky zobrazuje a komentuje politické
machinace a jejich absurdní vyznění. V tomto románě je také zachycena jedna
z největších politických afér dvacátých let, kdy Jiří Stříbrný se jako ministr železnic
dopustil nedovoleného obchodování s uhlím.

Samostatná povídka Mrtví chodí mezi námi vyšla jako bibliofilský tisk
roku 1930. Střídá se v ní civilnost stajemnem. Povídka jako by spojovala život se
záhrobím, přesto je uvěřitelná.

Druhá světová válka zavála Langra nakonec až do Londýna. V té době se
vrací k prozaické tvorbě. Píše příspěvky pro vysílání rozhlasové stanice BBC,
například o Vánocích v roce 1940 vypravoval dětem svou legendu Pražské děti
a meč svatého Václava. V téže době vzniká novela Děti a dýka.
Autor se znovu vrací k povídkám až na přelomu padesátých a šedesátých
let. Využívá v nich své dramatické umění i své skvělé vypravěčství.

V první polovině šedesátých let vydává knihu Byli a bylo (1963), v níž
zachycuje české kulturní dění dvacátých a třicátých let. Zaznamenává mnoho míst,
která jsou dnes už jen legendami, symbolem někdejšího uměleckého světa v Praze,
ať už jde o kavárnu Unionku nebo Demínku, kde se scházeli anarchističtí autoři,
11
Rozpravy Aventina založil Otakar Štorch-Marien, český nakladatel, knihkupec a autor memoárů.
Časopis fungoval v letech 1925 - 1934, kdy byl nucen kvůli finančním potížím svou činnost ukončit.
Zabýval se uměním, kulturou a hlavně literaturou. Výtvarnou stránku Rozprav měl na starosti
F. Muzika.
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restauraci pana Brejšky ve Spálené ulici nebo Zvěřinovu restauraci, kde zasedala
Strana mírného pokroku.
Langer ale vzpomíná především na své přátele. Jedním z nich byl Jaroslav
Hašek. Langer píše, jak se společně setkávali v pražských hospodách, v Rusku
i po návratu z první světové války, jak Hašek žil a jak psal Švejka i příspěvky
do novin. Rozsáhlou část knihy věnuje Karlu a Josefu Čapkovým, jejich životům
i zálibám, společnosti pátečníků. Vzpomínky věnuje též svému bratru Jiřímu, jeho
zvláštnímu přístupu k životu i jeho pohnutému osudu.

Filatelistické povídky dokázaly, že se Langer stále může řadit mezi nej lepší
autory jak tématy, tak slovesnou kulturou. Pět ze sedmi Filatelistických povídek
vyšlo časopisecky mezi lety 1928 - 1932, a to v periodikách Lidové noviny,
v Tribuně filatelistické, v Národním osvobození a v Pestrém týdnu. Jejich knižní
podobu však autor dává dohromady až v roce

1964, kdy soubor svěřuje

nakladatelství Československý spisovatel.

Brzy po vydání Filatelistických povídek se začíná zabývat novým nápadem,
cyklem Malířských povídek. Vložil do nich své celoživotní poznání světa a lidí
v něm. Nacházíme v nich obranu umění, protest proti autoritářství a prakticismu, jež
v člověku ubíjejí tvůrce, a objevuje krásu neškoleného, ale spontánního uměleckého
zaujetí.12
„V próze Muzeum tety Laury malíř užasle nalézá v banálních a naivních
obrazech staré paní nečekané kouzlo. František Langer se tu naposledy vrátil
ke svému klíčovému tématu: prostému, přirozenému životu, pod jehož zdánlivou
obyčejností najdeme velké bohatství, skrytý půvab, nepatetické hrdinství i touhu
po kráse. Záleží jen na nás samých - dovedeme-li se pozorně dívat."13
Své poslední dílo již autor nestačil dokončit, smyslem je otevřeno k dnešku
stejně jako naprostá většina Langrova literárního díla.

12
13

Srov.: Prodavač snů, str. 356
Mésto každý den, str. 31
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2.3 Autor děl pro mládež
V literární

tvorbě

Františka

Langra

zaujímá důležité

místo

tvorba

pro mládež. Je velmi různorodá, jde o prozaické i dramatické texty. Zabývá se
tématy, která z vlastní zkušenosti velmi dobře zná, ale i tématy vzdálenějšími.
Prokazuje v nich svůj smysl pro pochopení světa, jak jej vnímají děti. Langer klade
velký důraz také na to, aby děti pochopily svou morální odpovědnost. Všechny prózy
pro mládež vznikají v meziválečném období.

2.3.1 Prózy
Na počátku roku 1923 vychází Langrovi v Lidových novinách první povídka
pro děti s názvem Děd Zamet. Má pohádkový námět.
Ve stejném roce vydává svou první knížku pro mládež Pes druhé roty, která
základním tématem navazuje na povídkový soubor Železný vlk. V úvodu ji dedikuje
dětem, aby se mohly seznámit s příběhy svých otců.
Pes druhé roty vycházel nejprve časopisecky od dubna do října 1923 v deníku
Československá republika, v příloze Nedělní čtení. Poprvé knižně vyšel v témže roce
v Praze na Královských Vinohradech u Gustava Voleského s ilustracemi Viktora
Nikodéma.
Bratrstvo bílého klíče vyšlo v knižním vydání roku 1933 v nakladatelství
Františka Borového, s vročením 1934 a s podtitulem Příběhy o klucích a pro kluky.
O oblíbenosti knihy svědčí počet jejích vydání: na knižním trhu se objevila celkem
dvanáctkrát. A to i v 70. a 80. letech.
Příběh zdramatizovaný Janem Portem uvedla Umělecká skupina Míly
Mellanové v premiéře dne 7.11.1936 v Komorním divadle v Praze.

Knižní podoba novely Děti a dýka vyšla Langrovi v exilu v Londýně v roce
1943 v nakladatelství Kruhu přátel československé knih. Po válce ji jako první
v Čechách vydalo nakladatelství Františka Borového v roce 1946.
První verze, která měla být libretem k scénáři filmu, vznikla ale už v Paříži
roku 1939. K filmové realizaci nedošlo, protože vojenská cenzura další práce
zastavila.
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Pro film byla kniha upravena Miroslavem Ruttem v roce 1948, ale nakonec
ani tento počin se nerealizoval. Josef Malý ji téhož roku upravil pro rozhlas.
Pro divadlo byl příběh zdramatizován až po autorově smrti díky Jiřímu Chmelaři
a Janě Klatovské. Uvedla jej Činoherní skupina v Plzni 9. 2. 1969. O deset let
později ji Ivo Pelař přepsal do podoby televizní hry s názvem Lišaj smrtihlav.

Po delším období, kdy se věnuje dramatické tvorbě, nastává pro Langra
obtížná životní etapa, kdy ho režim neuznává. Divadla se jeho hrám uzavírají. Langer
má ale stálou potřebu tvořit, a tak se obrací k dětskému čtenáři. V této době, deset let
po válečné novele Děti a dýka, vycházejí Pražské legendy. Těch deset let je
poněkud napjatých, Langrovi nevycházejí žádné knihy, je skoro zapomenutým
autorem.
O Pražských legendách bychom mohli říci, že jde o zcivilněné příběhy
o nadpřirozených bytostech a jevech pro malé i velké čtenáře. Šest legend vyšlo
postupně ve vánočních a velikonočních číslech

Lidových novin už v letech

1936 - 1939, například Pan Jindřich roku 1937, Kamenní ochránci v roce 1938.
Některé legendy psal Langer až v exilu jako vzpomínku na milovanou Prahu. Tehdy
vznikla například nejvydařenější z nich, Pražské děti a meč svatého Václava. Byla
dokončena v roce 1940 a vydána v exilovém časopise Obzor v Londýně. Knižně
vyšel celý soubor ve Státním nakladatelství dětské knihy v roce 1956. Některé
legendy zařazené do knižního vydání upravuje Langer tak, aby stylisticky ladily
s celým cyklem. Podle Ireny Krajtlové14 nově doplnil celé pasáže, některé naopak
vynechal. Poválečná doba si vyžádala další změny, např. změnu příjmení vodníka
Prause na Pivodu15. K souboru už uveřejněných pověstí připojil Langer příběh
O bezhlavém templáři.

Přestože měl autor mnoho dalších nápadů na podobné příběhy, po válce ochromený novými zkušenostmi a poznatky - už nebyl schopen udržet humorný
lehký tón příběhů.16 Proto do knižního vydání zařazuje jen legendy z období
před druhou světovou válku a další už netvoří.

14
15
16

Prózy pro mládež, str. 521
Prvý příběh o pražských vodnících, LN 44, 1936, č. 646, 25. 12., příloha s. 3-4
Srov. Langer, Prostor díla, s. 366
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Postavu vodníka Pivody z Pražských legend využil Langer i v loutkové hře
Pan Pivoda, vodník pod Vyšehradskou skálou, z roku 1961. S původním
vodníkem z Pražských pověstí má společné nejen jméno, ale také poctivost
a lidskost. Jako by to byl pražský pantáta, který vyrostl ve starých pořádcích, má
utříděné hodnoty, na kterých trvá, nejde mu o bohatství, ale o čest. Hra je silně
protiválečně zaměřena.

Legendu Pan Jindřich, vodník Na Františku napsal Langer na počest
70. narozenin Jindřicha Vodáka, českého literárního a divadelního kritika. Jeho
příjmení bylo skvělou záminkou pro vytvoření postavy charismatického vodníka.

Základní motiv z legendy Kamenní ochránci se Langrovi líbil tolik, že jej
také použil několikrát. Důkazem může být hra Kamenná sláva. Její zápis se bohužel
ztratil, ale naštěstí byla otištěna v časopise Nový život v roce 1955.17 Langer opět
rozvíjí pověst o tom, jak se postavy ze sousoší na Karlově mostě stávají ochránci dětí
narozených na Kampě.
Mezi knižní a divadelní podobou je však zásadní rozdíl. V divadelní hře se
ochránci dětí stávaly jen důležité postavy sousoší, v legendě je naopak zdůrazněna
rovnost všech. Každá socha má právo mít svého chráněnce, bez ohledu na důležitost
toho, koho představuje.

2.3.2 Loutkové hry
Od dvacátých let psal František Langer hry pro loutkové divadlo, určené
hlavně vlastním dětem Jaroslavovi a Věře. Ve vzpomínkách popisuje, jak pro něj
bylo těžké najít takovou hru, kterou by mohl dětem hrát sám, bez účasti druhé osoby.
Tyto okolnosti ho nakonec donutily napsat si hry vlastní, které pak předváděl
dětskému obecenstvu na domácím loutkovém jevišti. Několik z těchto her nechal
i vytisknout ve Vilímkově loutkářské knihovně a věnoval je „tatínkům, kteří mají jen
dvě ruce a jedna ústa ke hraní"18.

17
18

N o v ý život 7, 1955, č. 11, listopad, s. 1123 - 1130
Viz dedikace svazku Bez opony
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V hrách se snažil udržet veselý a radostný tón, každá končila svatbou nebo
hostinou. V závěru rozdával Kašpárek hodnému obecenstvu cukroví nebo jiné
pamlsky. Přes hravou notu však příběhy měly v sobě i prvky poučné a výchovné.
Langer zastával názor, že loutkové divadlo má pro děti velký význam, ať už
se na ně dívají nebo ho samy hrají. Probouzí v nich velkou míru fantazie, rozvíjí
jejich slovní zásobu, a proto by ho rodiče neměli zanedbávat, ale spíše děti v zájmu
o ně podporovat.

První z uveřejněných her - Perníková chaloupka - byla nejprve otištěna
v Lidových novinách v rubrice Dětský koutek 25. prosince 1925. Knižně vyšla v roce
1932 v nakladatelství Josefa R. Vilímka v Praze. V letech 1954 a 1956 ji rozmnožila
agentura Dilia pro potřeby loutkových divadélek profesionálních i amatérských.
Hra O čem král doma nevěděl byla poprvé otištěna v Národním osvobození
25.

prosince

1925

v příloze

Hodina.

Knižně

vyšla

v roce

1932

rovněž

ve Vilímkově nakladatelství. Jako první profesionální scéna ji inscenovalo Divadlo
Radost v Brně roku 1948 v režii Vladimíra Matouška.
Hříčka Princ Kašpárek a jeho koníček byla poprvé publikována v Národním
osvobození 25. prosince 1926. Knižně byla vydána v roce 1931. Na jeviště
profesionálního Státního zájezdového divadla se dostala společně s hrou Kašpárek
detektivem 1. října 1956, a to jako hra pro maňáskové divadlo v režii Františka
Smažíka a s výpravou Zdeňka Jaromíra Vyskočila.
První verzi loutkové hry Zlá princezna a hodný drak s ilustracemi Františka
Hlavici můžeme najít v rubrice Dětský koutek v Lidových novinách v roce 1928. Hra
byla v deníku otiskována na pokračování. Knižně byla vydána roku 1932.
Hra Kašpárek jako detektiv byla otištěna v Lidových novinách 24. prosince
1931 ve Vánoční příloze. Knižně vyšla roku 1932 v edici Loutkové hry Malého
čtenáře. Hru zařadila v roce 1964 Dilia společně se Zlatou princeznou a hodným
drakem a Vojákem ve městě lhářů do souboru Tři loutkové hříčky. Na profesionální
jeviště ji uvedlo Státní zájezdové divadlo 1. října 1946 společně shrou Princ
Kašpárek a jeho koníček v režii Františka Smažíka.
Další hra Kaprál ve městě lhářů byla poprvé uveřejněna s ilustracemi Josefa
Čapka v Lidových novinách 24. prosince 1932 ve Vánoční příloze. Knižně vyšla
s pozměněným názvem Voják ve městě lhářů roku 1959 v nakladatelství Orbis
v Praze.
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Nejslavnější Langrovou loutkovou hrou se pravděpodobně stal Pan Pivoda,
vodník pod Vyšehradskou skálou. Podle doslovu Erika Kolára k jejímu knižnímu
vydání nebyla původně určena pro loutky, Langer ji pro loutkové divadlo
přepracoval až později. Knižně vyšla v nakladatelství Orbis v Praze roku 1961.
Poprvé se objevila na profesionální scéně v brněnském divadle Radost roku 1960
v režii Erika Kolára.
Poslední hrou, u níž však neznáme dataci, jsou Tři pomocníci. Prvně byla
publikována ve sborníku Pro loutkové divadlo až v roce 2005. Její zápis byl nalezen
v Langrově pozůstalosti, uložené v Památníku národního písemnictví v Praze.

2.4 Dramatik
2.4.1 Veselohry
Langer byl velmi uznávaným autorem komedií i tragédií. Jeho veselohry
byly ve své době velmi úspěšné. Tvořily jakýsi protějšek k vážným dramatům.
Všechny komedie charakterizuje příklon k lidovosti jak při výběru témat, tak
při jejich inscenaci. Kromě prvků lidového humoru v nich můžeme najít i prvky jisté
idealizace a lehce ironický tón. Všechny veselohry končí šťastně.

První ze svých veseloher napsal Langer v roce 1923. Nazval ji Velbloud
uchem jehly. V prvním divadle, jemuž ji nabídl, ale neuspěl, Kvapil mu ji
z Vinohradského divadla vrátil. Ve Švandově divadle na Smíchově však hra
v nastudování režiséra Jana Bora vyhrála u obecenstva na celé čáře. Premiéra se
uskutečnila 15. 4. 1923, hra dosáhla takřka dvou stovek repríz a hrála se čtyři sezóny.
O její popularitě svědčí i fakt, že autor dostával po celý další život dárečky v podobě
velblouda. Vznikla tak velká sbírka, v níž se nacházely i vzácné exempláře, např.
velbloud od Jiřího Trnky vyrobený z chlebové střídky.
Děj hry je vcelku jednoduchý, připomínající dobovou četbu pro ženy, neboť
chudá dívka si vezme bohatého manžela. Ve hře jsou četné humorné pasáže
zobrazující smírným nadhledem život chudého člověka. Nechybí ani nenápadný
moralizující pohled. Autor vtipně a výstižně zobrazuje dobové sociální rozpory.
Hrdinkou je sebevědomé, podnikavé, ale chudé a prosté děvče.
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Julius Fučík o této hře v roce 1925 napsal: „Sto repríz Velblouda uchem
jehly není úspěch laciné věci. Chytil vněm interes širší, než je zvědavost
odborníkova, dosáhl jistého obecného stylu. Dosáhl toho i v Periferii. Ale přitom
také ukázal, že nedosáhl nového stylu myšlenkového - životního. Že je natolik
umělecky citlivý, aby vycítil i nezjevený charakter svého okolí a akceptoval jeho
podstatné znaky, ale ne tak přizpůsobený, aby je pochopil, vyznal se v jejich vztazích
a sledoval jejich směr."19

Další Langrovou hrou je Grandhotel Nevada z roku 1927. Má podobný děj
jako Velbloud, ale s opačným sociálním rozvrstvením. Nejbohatší dívka z New
Yorku zůstává v horách s chudým chlapcem Petrem, protože je do něho zamilovaná.
Měsíc rovněž v Petrově chalupě prožijí i tři bohatí průmyslníci. Myjí se v potoce,
pracují, kouří střídavě z jediné dýmky. Pobyt zde si velmi pochvalují, dokonce
po návratu veřejně sdělují, co všechno se naučili, že umějí spoléhat sami na sebe
a vědí, co je to práce. Našli nový smysl života.
V podstatě je hra satirou na milionářský způsob života. Je založena
na humoru s jistou dávkou ironie. Pokud hru čteme dnes, vnímáme ji jako dílo,
v němž je každá absurdita dovolena. Bláhový experiment vyjde, milionáři se
„polidští", naučí se zacházet s předměty, jako jsou sekyrky nebo pušky.

Obrácení Ferdyše Pištory napsal Langer roku

1929. Premiéra se

uskutečnila 13. února téhož roku v Divadle Na Vinohradech v režii Jana Bora. Scénu
navrhoval Josef Čapek. Komedie vypráví o napravení Ferdyše a o jeho snaze udělat
i ostatní svět lepším. Až humorně se snaží přesvědčit lidi ve svém okolí, aby se
změnili a polepšili.
U Ferdyše můžeme najít rysy podobné rysům Franciho z Periferie. Oba jsou
furianti, bezstarostní mladíci, kteří touží po lepším světě. I hlavní hrdinky obou her
jsou si podobné: Anči a Tereza žijí v podobném prostředí, ale každá se živí jinak jedna se chce stát lepší, druhá se vydává za zkaženou.

V roce 1934 píše Langer hru Manželství s.r.o. Zabývá se několikrát
použitým tématem, vlivem peněz na odlidštění člověka. Ale hra nebyla kritikou

19

František Langer, Klub mladých čtenářů Albatrosu, Praha 1980, str. 4
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příznivě přijata, byla označena za silně pokleslou, málo ironickou a nepříliš
satirickou.

2.4.2 Dramata
Dramata Langer buduje na motivech, které se objevují i v jeho prózách. Jsou
to vražda a trest, síla a svědomí, násilí a oběti. Nejdůležitější v nich je opravdová
a skutečná láska k člověku. Vycházejí ze skutečného života na specificky viděné
pražské periferii.
„Langer usiluje o objektivnost, o formální propracovanost a účelnost
kompoziční výstavby textu. Jeho dramata charakterizuje napětí mezi snahou
o náročnost výpovědi a zábavností, ironií a sentimentem, kritičností a idylou,
experimentováním a vyzkoušenými postupy."20

Velmi úspěšnou a asi jednou z nejznámějších Langrových her je Periferie
z roku 1925. V Národním divadle se premiéra uskutečnila 10. června 1929 v režii
Vojty Nováka. Spolu s Čapkovým dramatem R.U.R. otevřela českému dramatu cestu
na světová jeviště.
Tragikomický příběh se odehrává na předměstí. Langrovi byli modelem
postav lidé, které potkal na Vinohradech a které ve svém mládí obdivoval pro jejich
zajímavost, furiantství i rytířství. Takový je i Franci, jemuž kamarádi přezdívají
Kuře. Když však u své milé přistihne zákazníka, je v rozčilení schopen zabít. Shodou
okolností je místo za vraha považován za svědka, či dokonce za hrdinu. Jenže
postupem doby mu přestane stačit, že o tom, co spáchal, kromě něho nikdo neví.
Chce se svým činem nejen pochlubit, ale také se zbavit výčitek svědomí. Hledá
někoho, komu by se svěřil, kdo mu pomůže. Nemůže se přiznat na policii, protože by
mu stejně nikdo nevěřil, a také do celé záležitosti nechce zaplést svou Anči. Soudy
jsou pro tuto sociální vrstvu nepřijatelné, jsou nespravedlivé, a Francimu o oficiální
spravedlnost stejně nejde.
Soudobá kritika zcela odmítla závěr hry. I největší Langrův obdivovatel
Edmond Konrád odsuzuje soudce, který pošle Franciho znovu vraždit, aby se tak
druhou vraždou zbavil pocitu viny za první. Proto autor na popud režiséra Maxe
20

Lexikon českých spisovatelů, str. 1139
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Reinhardta pro nastudování hry ve Vídni v roce 1927 připravil alternativní, smírný
závěr - soudce za trest Franciho odsoudí k věčné lásce k Anči. A tak je Franci
vykoupen. Z tragédie se stal jednoduchý románek, který už postrádá autorovu
původní myšlenku. Ale kritika i diváci byli s dobrým koncem spokojeni, neboť
nad ním nemuseli přemýšlet.
Josef Träger v roce 1968 napsal: „František Langer nepotřeboval dobový
popud, aby věnoval literární pozornost periférii. Tkvěl v ní svými kořeny, prožil v ní
dětství, chlapectví i jinošství, v ní načerpal nejhlubší prvotní zážitky i poznatky,
a proto se k ní vracel už v některých svých předválečných povídkách. Jistě mu
ožívala ve vzpomínkách, když na ni myslil vzdálen od domova v sibiřských dálkách
a když mu její obyvatele připomínaly mnohé lidové postavy, snimi se sblížil
při vojenské službě. Dodávala-li rodná periférie nejednomu z jeho mladých příběhů
spíše lokální kolorit, pak se do jeho poválečných povídek dostávala už víc
21
prostřednictvím zvláštních osudů..."

Divadelní hru Andělé mezi námi napsal Langer v roce 1931. Hrdiny jsou
bytosti lidské i nadpozemské. Hra se zabývá otázkou eutanazie. Tento problém autor
řeší ze svého lékařského hlediska, rozebírá ho, ale se žádným konečným řešením
nepřichází. Hlavní postavou je doktor Mise, který má božské předurčení ukončovat
život nevyléčitelně nemocným. Tím se ale dostává do rozporu s lidskými zákony, je
souzen a nakonec popraven, neboť lidstvo na toto řešení ještě není dostatečně
připraveno.
Režisér Josef Bezdíček v jednom svém dopise Františku Langrovi napsal:
„...podtitul legenda, na jevišti musí vyznít svatě, ale její posvátnost nesmí být
hlasitá, nesmí formou přehlušovat dojemný smutek se všemi humornými znaky jeho
nositelů, vyznívající v tajemnou naději, že se přiblížíme k lepšímu, že se nám podaří
objevit kousek Anděla v sobě."22

V roce 1937 vzniká další Langrovo drama, tentokrát podle námětu Olgy
Scheinpflugové Dvaasedmdesátka. Premiéru měla hra ve Vinohradském divadle
27. listopadu 1937 v režii Bohuše Stejskala. Dvaasedmdesátka je vězeňské číslo

novinový článek, str. 4
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Korespondence 1, str. 37
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ženy, která napíše divadelní hru, aby zrekonstruovala zločin, za který byla
odsouzena, a dokázala svou nevinu. Neudala svého milého, protože naivně věřila, že
se přihlásí sám. Teprve až díky divadlu zjistí, že on o tom nevěděl. Znovu se potkají
při divadelním představení ve vězení. Vrah Melichar chce po zhlédnutí zahrát svou
verzi, předvést svou pravdu. Třetí verzi sehraje profesionální herec Kolben, předvede
nejpravděpodobnější pravdu, složenou z těch předchozích, mstu za přítele, mstu
z lásky a zabití v sebeobraně. Jde o hledání pravdy a rozbor spravedlnosti lidské
a zákonné, ale i o hledání podstaty dramatu a divadla. Hra je konstruována jako
divadlo na divadle.

V roce 1935 vzniká Langrovo drama Jízdní hlídka, které ho řadí mezi
legionářské autory. Dostává za ně státní cenu, kterou rovněž obdržel již dříve za hry
Velbloud uchem jehly a Periferie. Premiéra se uskutečnila ve Vinohradském divadle
26. října 1935 v režii Jana Bora.
Jízdní hlídka je obrazem konfliktu jedince a kolektivu, vypráví o boji hrstky
legionářů s rudým oddílem na Sibiři, o obyčejných lidech, kteří se stávají hrdiny.
A. M. Píša napsal: „...jsou tu živoucí lidé, kteří rovněž milují život a pociťují strach
i skleslost, ale čelí jim rozvahou a prozíravostí..." 23 . Doba vzniku asi není náhodná,
blíží se opětné ohrožení, nacismus sílí. Konflikt dramatu umožňuje Langrovi
demonstrovat

na

minulých

událostech

varovnou

současnost.

Upozorňuje

na nadřazenost takových obecných hodnot, jako je lidskost, nad hlediskem
ideologické povahy. Zvlášť důležitý je zde motiv solidarity a soudržnosti malého
kolektivu, který je ohrožen přesilou.

Teprve po návratu z exilu po 2. světové válce Langer píše další dramata.
Vzniká drama Jiskra v popelu aneb Pocta Shakespearovi. Byla sice rozepsána už
v roce 1938, ale dokončena až po válce a uvedena 31. ledna 1948. Hru v Národním
divadle nastudoval František Salzer. Jiskra v popelu pojednává o hercích, kteří už
jsou v penzi. Ti učí mladou dívku Růženu herectví, dělí se s ní o své zkušenosti
a znalosti. Langer předává z rukou starých těm mladým jakousi pomyslnou štafetu
v umění.

23

Město každý den, 16
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Jiskra v popelu byla na dlouhou dobu Langrovým posledním dramatickým
dílem. Langer se ale nevzdává, a přestože jeho hry nesmějí na jeviště, aspoň
„do zásuvky" píše drama Bronzová rapsodie. Bohužel knižní vydání nevzbudilo
u kritiky žádnou odezvu. K napsání jej inspirovalo několik veršů IX. zpěvu
Homérovy íliady. Ve hře vyslovil touhu po věčném míru. Premiéra se dodnes
neuskutečnila.

Langer příležitostně pracoval pro film, spolu s manželkou Annou Ludmilou
Langrovou napsali scénář Králových nejkrásnějších šatů (1957).
Zfilmováno bylo rovněž pět jeho her. V meziválečném období, už v roce
1926, byl natočen Velbloud uchem jehly. Scénář a režii si vzal na starost Karel
Lamač. Filmové materiály se bohužel nedochovaly. Druhý film byl podle této
veselohry natočen v roce 1936, o scénář a režii se podělili Hugo Haas a Otakar
Vávra.
Ke zfilmování Grandhotelu Nevada došlo v roce 1934. Režii měl Jan Sviták, scénář
napsali Bedřich Wermuth a Bedřich Šulc. V roce 1931 natočil Josef Kodíček
Obrácení Ferdyše Pištory. Podruhé byla hra zfilmována v roce 1967 Miroslavem
Zachatou. V roce 1970 připravili muzikálovou verzi Obrácení Ferdyše Pištory
s titulem Svatá hříšnice Angel Michajlov a Pavel Kopta v režii Vladimíra Čecha.
Jízdní hlídka dostala filmovou podobu v roce 1936 v režii Václava Binovce, podle
scénáře Jana Bora. Dvaasedmdesátku natočil v roce 1948 Jiří Slavíček, scénář
napsali Miroslav Rutte, Karel Smrž a Vladimír Šmeral. Podle jedné z Malířských
povídek vznikla v roce 1983 televizní inscenace Vnitřní zrak v režii Antonína
Moskalyka.
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3. Langrovy povídkové soubory
3.1 Předměstské

povídky

Předměstské povídky píše Langer počátkem dvacátých let. Do knižního
vydání, které vyšlo v nakladatelství Československý spisovatel roku 1926, jich
zařadil šest.
Jak už název napovídá, všechny se odehrávají na někdejší periferii Prahy. Je
to rázovitá oblast, která podle autora rozhodně stojí za zaznamenání, avšak nijak
speciálněji nepopisuje. Nenajdeme v nich ani nostalgické líčení, které bychom čekali
u spisovatele, jenž se v tomto místě narodil. Lidé z Vinohrad a dalších okrajových
částí města nemají čas být patetičtí, patos se nevyskytuje v jejich mluvě. Proto ani
Langer nemůže k němu sklouznout, neboť mu jde o to věrně zobrazit jejich chování
a zachytit jejich mluvu, utvářenou pražským dialektem obohaceným nářečními prvky
z různých koutů země.
„...ten vinohradský (argot) byl pro nás kluky, kteří jsme měli trochu uliční výchovy,
naprosto srozumitelný. Jenom v něm bylo hodně slov zkrácených do jedné slabiky,
vyslovovaných napůlhuby, napověděných větiček, mnoho úsloví, která se do něho
dostávala z módních odrhovaček a operet, plno překroucených významů, nadávek
a peprností. U Vinohradských to dohromady

nebyl ustálený dialekt jako

u plnokrevných dolejších pepíků, protože jejich mámy, které je živily praním
a posluhami, přišli na Vinohradskou periferii z kraje, a ne od Vltavy."24

Postavy jsou zachyceny s faktografickou přesností. Inspirací autorovi
byli reální lidé, s nimiž se někdy potkal. Jejich prostřednictvím zaznamenával
příhody z rodných Vinohrad. Chtěl zachytit kolorit této čtvrti a neklidný svět
někdejšího okraje velkoměsta. Postavy žijí nejen na velkoměstské periferii, ale
i na okraji vlastního života. Jsou to lidé chudí, mají pocit prázdnoty, celý den musí
pracovat a shánět živobytí. Nemají čas užívat si životní pohody. Langer popisuje
jejich každodenní starosti, ze kterých ale čas od času vytryskne pramen čehosi
zvláštního, snad touhy po něčem novém, vznešeném. Tito lidé si to většinou ani
neuvědomují, o změnách ve svém životě mají strach přemýšlet. Najednou nastane

24 Byli a bylo, str. 200
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zlomový okamžik, který je donutí podívat se na vlastní život z jiného úhlu. Tento
konflikt většinou Langer zakončuje smířlivě, vyrovnáním se člověka s osudem.
Nakonec jeho hrdinové zjistí, že i každodenní život v sobě skrývá netušené
možnosti, že i v něm lze najít bohatství.

3.1.1 Nepřekročitelné vrcholy
Povídka vypráví o tom, co může dát malému chlapci předměstí. Rozhoň je
muž velkého světa, mnoho zažil, mnoho viděl, v podnikání začínal z ničeho. Proto ho
nic nemůže vyvést z rovnováhy. Ale na druhou stranu ho také nemůže už nic
příjemně překvapit. Nejodvážnější čin vykonal ve svém mládí, kdy se musel bít jako
lev o své těžce vydělané peníze, překonávat zimu, únavu, zklamání. Musel důvěřovat
svému instinktu a své zkušenosti, a to se mu nakonec vyplatilo. Proto ho
v pozdějších letech nedostane ani válka, ani americký magnát. Svým prvním
odvážným skutkem překonal meze svých možností a nic už se tomu nemůže
vyrovnat.
Jako další důležitý prvek se tu objevuje láska. Nic nemůže přemoci
platonickou lásku mladého hocha, sice jen krátkou, ale silnou a opojnou. Na svou
první lásku člověk nikdy nezapomene. A Rozhoň také nezapomíná. Žádná žena už
ho nedokáže okouzlit tak, jako kdysi v mládí mladá hostinská. Každá další už je jen
oživením každodennosti bohatého starého mládence, zpestřením jeho šedivého
života.
Dva odlišné momenty mladého Rozhoňova života byly rozhodující v jeho
dalších létech, staly se nepřekročitelnými vrcholy, které už nelze nikdy v ničem
překonat. Rozhoň je se svým osudem smířen. Jako jediný z postav Předměstských
povídek má dost peněz, aby si pořídil vše, po čem zatouží. A to taky dělá, dopřává si
všeho plnými doušky, utrácí peníze, které nyní už pro něho nic neznamenají. Utrácí
za mnohé, i za ženy, kterých si neváží. Život se mu stal hrou, která jednou skončí
smrtí, už dávno to není boj o místo na slunci. Ale i přesto má život rád a váží si ho.
A tak se v této povídce objevují dva důležité aspekty lidského života, které
hrají nejdůležitější úlohu jak v ní, tak i v autorových dalších dílech - boj člověka se
světem a se sebou samým a samozřejmě láska.
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3.1.2 7 hodin 35 minut
Pět vteřin stačí vypravěči, aby se rozhlédl jednoho dne po náměstí, a z toho
co viděl, vytvořil příběh. Vypráví o tom, co se děje na náměstí v půl osmé ráno, jaké
toto jednání má příčiny i důsledky. Vždyť přece zná své okolí, zná lidi z Vinohrad.
Ví, že tu žijí zkrachované existence i ctihodní občané. Proto pro něj není problém
vytěžit nitky příběhu z představ o několika postavách jdoucích po náměstí.
Má před sebou celou škálu lidských charakterů, od postaršího váženého
soudního rady, přes ustaranou, milující babičku a mladého zodpovědného chlapce až
k takovým individuím jako jsou pouliční zloději a darmošlapové. Na malém prostoru
i
dokáže vykreslit jejich povahu a jednání, jako by právě vyskočil z rozjeté tramvaje
a šel se podívat na to, co právě dělají. Domýšlí příčiny i důsledky jednání postav,
vnáší do děje prvky dobrodružnosti. Na všechno dění svítí slunce a hlídá lidi
pod sebou. Langer povyšuje slunce a jeho svit na božský řád, který sice nemůže sám
od sebe ovlivňovat rozhodování lidí, ale může upravovat danou situaci tak, aby byli
za své chování odměněni nebo potrestáni.
Postavy jsou vykresleny velmi barvitě. Například Bezpalec nemá šanci
na odpuštění svých skutků, neboť je to kriminálník, v němž není špetka dobrého. Má
příležitost udělat dobrý skutek, ale nevyužije jí. Je tedy odsouzen nejen soudcem, ale
i vypravěčem a čtenářem. Soudce je charakterizován jako moudrý člověk, který si
všímá

věcí

kolem

sebe,

pamatuje

si

i

zdánlivě

nepotřebné

maličkosti.

Při rozhodování o vině či nevině je spravedlivý, nechce nikomu ublížit.
Příběh končí zcela nečekaně. Do autorovy fabulace není zapojena postava
chlapce. Stojí mimo veškeré dění, které se na náměstí odehrává. Slunce se na něj
dívá a spisovatel si uvědomuje, že děti vyrostlé v této periferní čtvrti jsou nadějí
do budoucnosti.

3.1.3 Uhlíř, straka a smrt
Uhlíř Henčl dlouhou dobu žije sám, jen se svou strakou jako jediným
věrným kamarádem, který se svým zbarvením skvěle hodí do jeho života i jeho
krámku. Oba si žijí relativně spokojeně, ale Henčl v duchu touží po někom, kdo by
zrušil jeho samotu. Zlomovou chvílí se stává smrt souseda hodináře. Přináší s sebou
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dva důležité momenty - Henčl si uvědomí, že je opravdu sám, a kdyby zemřel, také
by ho hned nikdo nepostrádal. Druhým momentem je přistěhování vdovy Koubkové.
Henčl se do ní zamiluje, ale tím se jeho samota stává ještě větší. Touží po ženině
přítomnosti a ve chvíli, kdy zjistí, že s ní nemůže být, už nemá pro co žít. Rozhodne
se využít jednu z tzv. předměstských smrtí - sebevraždu, která nic nestojí
a pro chudého člověka z předměstí je ideálním ukončením života.
Henčl při hledání pravé smrti zažívá něco, co by jinak nezažil. Utrácí své
těžce vydělané a našetřené peníze za zážitky, které si mohou dovolit jen lidé z vyšší
společnosti. Vyžaduje to od něj obrovskou odvahu, která mu pak ale nakonec
pro dobrovolný odchod ze života chybí. Henčl neutopí sebe, ale svůj rozum; vlak
nepřejede jeho, ale stoly, ubrusy a talíře v restauraci. Svou samotu a bídu nakonec
doopravdy pochopí až v bílém pokojíku mladé slečny. Autor staví do kontrastu
čisťounký, sladký pokojík a černého uhlíře. Jedinou spřízněnou „duší" je pro něho
černá skoba u kamen, podobně opuštěná v bílém pokoji jako on v širém světě. Díky
ní se nebojí, ví, že ona mu nabízí budoucnost, cestu k blaženosti. Po milostném
sblížení se slečnou se z něj stává jiný člověk, bezcitný a lhostejný. Je to pro něj
poslední smrt, neboť na zmíněnou skobu pověsil své city.
Autor nám příběhem sděluje, že člověk se vlastně skládá z rozumu, vůle
a citu. A pokud se těchto složek zbaví, zabije sám sebe, svou duši. Pak už po ničem
netouží, ani se ničeho nebojí. Je smířen se vším, co ho v dalším životě potká. Henčl
jde i do černých dolů s vědomím, že má aspoň na co vzpomínat. Díky naplánované
smrti si užil něčeho, co by jinak vůbec neprožil. A to je pro něj důležité. Získal pocit,
že nežil svůj dosavadní život zbytečně.

3.1.4 Kruh
Kruh je zvláštním typem kriminální povídky. Jako v klasické detektivce se
na počátku stane vražda a na konci dojde k jejímu vyřešení. Vražda a její následné
vyřešení jako by se nakonec spojily a vytvořily uzavřený kruh. Mezitím ale
nepotkáme žádného detektiva, který by bystrým rozumem řešil zapeklitý zločin.
Setkáme se jen se dvěma mladými chlapci, kteří si při procházce o zločinu
povídají. Autor se tu nezabývá protikladem zločinu a trestu. Trest je zcela opomenut,
důležitý je samotný čin a různé varianty jeho příčin. Opět se tu ukazuje Langrův
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mnohostranný pohled na člověka, tentokrát na oběť, jaká asi byla a proč se jí to stalo.
A opět jde o relativní pohled na skutečnost. Co když oběť nebyla tak úplně obětí
a vrah tak úplně viníkem? Jaké musel mít pachatel důvody, aby se dopustil něčeho
tak závažného, jako je vražda?
Langer zobrazuje sympatického člověka, ochotného druhému pomoci,
přátelského, obětavého, který se na konci přizná ke spáchání vraždy. Čtenář očekává
dopadení vraha, ale nakonec je překvapen, kdo je viníkem. O takových lidech
obvykle říkáme: „Člověk by to do něj neřekl, taková dobrá duše to byla." A přece byl
schopen dopustit se něčeho tak závažného, jako je ukončení života druhého člověka.
I sám vrah se nakonec smíří se svým osudem. Ke svému zločinu se
nepřihlásí ihned, nejprve bloudí a tápe černou nocí, aby nakonec došel k poznání,
k pochopení, že nemá cenu utíkat před světem, zákonem, ani před sebou samým,
protože utéci nelze.

Jako by se Kruh hlásil ke svému dramatickému protějšku - Periferii.
Společnou mají nejen postavu nedostudovaného právníka, který se živí udílením rad
nemajetným lidem, ale hlavně hledání jakýchsi pravidel v chování zločince
a vrahova snaha uniknout před vlastním svědomím, od něhož se ale nelze oprostit.

3.1.5 Harapanda
Harapanda je vagónová osada, ve které bydlí nejchudší lidé. Rozkládá se až
za městem, na svahu obráceném do polí. Staré vagóny, už dávno nepojízdné,
vypadají jako beznozí mrzáci, neboť nemohou odjet, dostat se do pohybu v prostoru
a času. Každý z obyvatel odsud touží utéct a vybřednout ze své bídy a tíživé
každodennosti.
Někteří osud jen proklínají, jiní se nechávají unášet sny o jeho radikální
změně. Nikdo však nemá odvahu vzít věci pevně do rukou. Bartoše, hrdinu příběhu,
musí také probudit zlomový okamžik přicházející zvenčí. Ve chvíli, kdy dostane
svou první dovolenou, zatouží utéct definitivně z místa, které jej svazuje. Najde si
vlak, který má konečně kola, a nechá se unášet do míst, odkud už nevede žádná cesta
dál. Jede do Hamburku, do konečné stanice. Ale tam zjistí, že by se mohl dostat ještě
dál, přes moře do Ameriky. Začne toužit po další cestě. Utíká z místa na místo
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a hledá poslední zastávku, kde by našel svůj klid. Jen proto, že mu chybí peníze
na dlouhou cestu, zůstane v Evropě. Nechce se nikde vázat ani zabydlovat, ale už
po měsíci zjišťuje, že žije vlastně stejným životem, jakým žil v Praze. Pobyt
na jednom místě se pro něj stává jednotvárný, dohání ho stejná každodennost
v novém úřadě, kde pracuje, jako tomu bylo ve starém. Proto se rozhodne pro návrat.
Staré pro něj najednou získává na ceně, protože poznal bezvýznamnost
nového. Cítí, že mu jeho starý život vyhovoval. Nachází i v každodennosti krásu,
zvlášť když je člověk doma, mezi svými, kde všechno a všechny zná. Bartoš se
smiřuje se svým starým životem díky novým zkušenostem, k nimž ho přivedla touha,
již ale nebyl schopen ukojit.

3.1.6 Nenapsaná povídka „O melancholii hospody U zlatého soudku"
Melancholií je v povídce označena jednak atmosféra hospody, jednak živá
bytost. Autor popisuje svou cestu k napsání povídky. Chce zachytit barvitost jednoho
pražského jevu, pražských hospod. Každá hospoda je jiná, vyznačuje se jinou
obsluhou, jiným zařízením i jinou oblíbeností. Autor se zamýšlí nad tím, proč některé
hospody jsou oblíbenější než jiné. Podle něj tato jeho zkoumání a hledání jsou
vlastně vědeckou prací, kterou by měl dokončit, neboť by přinesla mnoho
zajímavých a poučných informací. Majitelé hospod by přece měli vědět, proč právě
do jejich podniku takřka nikdo nechodí.
Paradoxem je, když číšník přijde na to, že zdrojem melancholické atmosféry
hospody je dáma, jež se mu líbí. Žena, která vyvolává melancholii, chodí do hospody
pravidelně na obědy a dodává jí její charakter. Jediným jejím kladem jsou peníze.
Číšník
v ní vidí - i přes její truchlivou povahu - svou lepší budoucnost, vybřednutí
z tíže posluhovačství. Touží po vlastním podniku a po ženě, která mu bude pomáhat.
Proto jí denně aranžuje něžné kvítky na stůl, chová se k ní zjemněle, podstrojuje jí.
Ve chvíli, kdy se dáma provdá za majitele obchodu s pohřebními věcmi, se ale
ukáže, že by se stejně do hospody nehodila. Má totiž v sobě něco, co se lépe hodí
k pohřebním předmětům než do veselé hospody, plné halasu.
Dáma je jediný člověk, u něhož autor pozoruje výše zmíněné rysy. Jinak
na něho melancholicky působí spíše předměty, např. hodiny nebo nástěnný obraz.
Dáma Melancholie je jediná, proto o ní píše povídku. Ale není to úplně jednoduché,
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i Melancholie někdy přináší štěstí lidem okolo sebe. Autor proto není se svým
příběhem spokojen. Zdá se mu příliš okleštěný, chudý, vzhledem k dalšímu ději
v hospodě nepravdivý, a tak jej nedokončí. Nemůže. Snaží se zachytit realitu, ta je
však příliš rozvětvená a neuchopitelná. Na druhou stranu nechce, aby šlo o pouhou
fabulaci.

I v této poslední povídce nacházíme snahu o věrný obraz skutečnosti. Povídka
se tváří spíše jako dokumentární záznam. Autor sbírá po hospodách údaje a uvádí
konkrétní příklad ze své zkušenosti. Snaží se poznat Prahu ze všech stran, stejně tak
lidi v ní i jejich obvyklé zvyky. A nezapisuje jen běžné věci a známé události
a místa, hledá genia loci, který by umocnil obraz jeho milovaného města.

3.2 Filatelistické

povídky

První povídku se „známkařskou" tematikou napsal Langer po mnoha letech
sbírání známek. Podle vlastních vzpomínek se filatelii věnoval už jako školák,
vyměňoval si známky se spolužáky, handrkoval se o ně. Nový obzor se mu však
otevřel, když si našel protějšky - mladé sběratele v Německu - a oni mu začali posílat
různé cizokrajné známky výměnou za rakouské a uherské. Některé známky byly
i indické - ušmudlané a zanedbané, jako by je posílal stejně mladý a nezkušený
sběratel, jakým byl v té době sám Langer. Tyto indické známky se staly hlavním
motivem Langrovy první povídky s filatelistickým námětem.25

Nejdůležitější postavou, která spojuje všechny povídky do jednotného
celku, je Ignác Král, prokurista Živnostenské banky a vášnivý filatelista. V první
povídce se seznámí s vypravěčem, který se zajímá jak o známky, tak hlavně
o příběhy, které s nimi souvisí. Mohli bychom říci, že Králova postava je jakýmsi
formálním rámcem celého cyklu. Odkrývá nám některé své zážitky ze světa filatelie.
Není příliš sdílný, do vyprávění se mu nikdy moc nechce, přesto pokud jde o jeho
oblíbené známky - dokáže vyprávět poutavě, bravurně jako rozený řečník. „...Byla
to urovnaná vědecká přednáška, která by šlechtila každou univerzitní katedru. Byla
rozdělená na kapitoly, které starý pán oddělil pauzami, při nichž vypíjel doušek
vody. Prstů používal, aby vypočítával jednotlivé odstavce, které vždy ohlásil,
za předně, za druhé, za třetí. Když mluvil tišším hlasem, zřejmě jsem viděl místa
tištěná

petitem,

a

vztyčil-li

ukazovák,

patřilo,

co

řekl,

mezi

poznámky

pod čarou..." 26 Langrovým zdrojem a inspirací byl Ervín Hirsch, který řídil Tribunu
filatelistů27. Ten se také stal předlohou pro skromného prokuristu Živnostenské
banky, o němž se říkalo, že„co nevěděl o známkách on, jistě nestálo za vědění" 2 8

Přestože se Král v reálném životě chová spíše nenápadně, je střízlivý
ve svých úvahách i ve svém povolání, při vyprávění příběhů se mění v romantika,
který zažil mnohá dobrodružství, vykonal mimořádné skutky, zachránil vzdálené

25

srov.: Filatelistické povídky in Prostor díla, str. 380
Filatelistické povídky, str. 7
27
Tribuna filatelistů: Nezávislý čtrnáctideník československých sběratelů, později Nezávislý měsíčník
českých sběratelů, vydávaný v Praze od roku 1921. Ing. C. Ervín Hirsch byl prvním šéfredaktorem.
28
Prostor díla, str. 381
6
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království a odhalil špiona. Příběhy nám otevírají dvířka k jeho srdci, odkrývají jeho
přesvědčení. Vystupuje v nich jako humanista, který dbá o spravedlnost a záleží mu
na porozumění mezi lidmi. Ve filatelistickěm světě je považován za odborníka, který
skvěle rozumí své věci. „...Zkrátka byl to jakýsi dalajláma, jehož „ano" či „ne",
řečené v druhém patře starého domu na Uhelném trhu, znělo pro všechny
známkařské věřící jako výrok z Písma svatého."29
Zálibu spojuje i se svou prací, „vždyť známky a bankovky toho mají hodně
společného. Když člověk umí rozpoznávat padělky tak droboučkých tisků, jako jsou
známky, tedy podvodný tisk takových plachet, jako jsou bankovky, pozná mrknutím
oka." 50
Langer si vybral na první pohled nezvyklé téma, které se v naší literatuře
vyskytuje jen zřídka. Proto je kniha pro čtenáře zajímavá a zároveň zábavná. Přináší
něco nového, dosud nepoznaného. Je to četba zdánlivě nenáročná, ale obsahuje
moudrost a ironickou hravost. V některých pasážích se sice vyskytuje monumentální
patos, ale vzhledem k době, kdy povídky vznikly, je to nejenom pochopitelné, ale
snad i očekávané. Langer v nich vyjadřuje svůj protiválečný, humanistický postoj.
Příběhy týkající se války jsou odlehčeny pohodovým vyprávěním, napínavým dějem
a perfektní znalostí fílatelie, která je dokáže úžasně vypointovat. Vše má smysl, je
dokonalé. Langer jako autor se vyznačuje dokonalou formou vyprávění, kde každé
slovo je jako vybroušený kamínek zapadající do mozaiky.
Příběhy jsou pevně zakotveny v každodenním životě. Hlavní hrdina díky
svému „koníčku" prožívá četná dobrodružství. Filatelii věnuje veškerý volný čas,
mnoho o ní ví, je uznávaným odborníkem. Myslím si, že Langer chtěl touto postavou
vzdát hold všem, kdo si dokážou najít v životě nějakou radost a zájem, propojit je
se svým nadšením, zkušenostmi a zároveň radou i skutkem pomáhat druhým. Král je
přesně ten typ člověka, který dokáže odhalovat tajemství svého oboru, přitáhnout
zájemce o něj a udržet si ho. Předává své zaujetí i vědomosti.

I v těchto povídkách autor řeší etické otázky týkající se války, zbabělosti,
svobody a spravedlnosti. Podobně jako v povídce Vnitřní zrak z Malířských povídek,
kde je řešena otázka likvidace lidské duše, jsou v povídce Hajdárábád, letecká pošta
postaveny proti sobě do konfliktu problém úsilí o udržení míru a otázka svobody
29
30

Filatelistické povídky, str. 14
Tamtéž, str. 18
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malého národa. Opět se tu projevuje autorova snaha udržet rovnováhu mezi lidmi
a zachovat mír.
„A ve věci svobody, pane Králi, je každý její den dobrý, natož desítka
let...Já vím...Vždyť přece žádný filatelista nemá rád války, ty vždycky ve známkách
působí jen pustý chaos. Řádný filatelista chce jen a jen mír, kdy ve vydávání známek
panuje jakýs takýs pořádek a kdy jsou možné přátelské styky mezi sběrateli po celém
světě i výměna známek z jeho jednoho konce na druhý" 31

Rovněž v těchto Langrových povídkách se vyskytuje jako důležitý motiv
jeho láska k Praze. Možná není v jednotlivých příbězích přímo pojmenována, ale je
přítomna v podtextu, obsažena v motivaci ke sbírání známek a v psaní povídek
o nich. Podle nadšení, které z textu cítíme, můžeme soudit, jak autor přistupoval
k tématu, jak a co dopodrobna studoval, jak poznával svět vědecké filatelie i její
představitele. Po návratu ze sibiřské anabáze začal Langer známky sbírat znovu,
zaměřil se však už na nové, české:,, Mé srdce chytly naše známky, kde na prvých
za Hradčany vycházelo nebo zapadalo slunce, a začal jsem je tedy sbírat
z vlastenectví"32 . Stejný důvod, který jej přiměl začít známky opět sbírat, jej také
po čase donutil toho nechat, „...jednoho dne mne pojala ze známek hrůza. To tehdy,
kdy se na našich objevilo „Protektorat Böhmen und Mähren". Nad nimi jsem si
přestal přát, abych měl úplnou sbírku známek naší republiky." 33

Při shromažďování materiálů ktéto práci jsem našla zajímavý dopis34
napsaný Langrem Adolfu Hoffmeisterovi 35 . Langer ilustrátorovi vyčítá nesoulad jeho
kreseb s filatelistickými příběhy, nezájem o vzájemné dokonalé souznění. Tyto
připomínky dokládají Langrovo výtvarné cítění, snahu o soulad mezi slovesnou
a výtvarnou stránkou příběhu. Podle něho by mělo být jednoduché vyjádřit jeho
„slovní kresbu" obrázky. Vzpomíná na dřívější spolupráci, kdy se mu zdály

31
32
33
34

Filatelistické povídky, str. 37
Prostor díla,str. 381
Filatelistické povídky, str. 37
Koncept dopisu napsaný F. Langrem A. Hoffmeisterovi 11. 11. 1963

35

Adolf Hoffmeister (15. srpna 1902, Praha - 24. Července 1973, Říčky) byl český spisovatel,
publicista, dramatik, malíř, karikaturista, překladatel, diplomat, právník a cestovatel. Ve své tvorbě se
věnoval zejména dadaismu, psal básně, divadelní hry (pro Osvobozené divadlo, E. F. Buriana)
a kreslil do několika periodik (Tribuna, Aventin, různé literární časopisy a další). Pro F. Langra
ilustroval Filatelistické povídky.
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Hoffmeisterovy ilustrace sjeho příběhy sladěny dokonale, a vyzývá ho ke stejné
zodpovědnosti i v případě Filatelistických povídek. Chce pro čtenáře nejvyšší
kvalitu, na té si vždycky zakládal. Sám studoval odbornou literaturu a pátral
po praktických věcech u různých odborníků, snažil se všechno stavět na reálných
základech. A totéž zcela samozřejmě požaduje od ostatních.
„Pro č. 5 (Milenci nad Merkurem) se ti nepodařilo najít obrázek Merkura,
0 kterém příběh jedná. Kdyby knihu vzal do ruky opravdový filatelista, byl by
uražen. Budu Merkura hledat, snad ho najdu v nějakém albu a pošlu ti ho, abys ho
mohl zalepit...V prvních povídkách máš dvě nebo tři plné, lidnaté ilustrace, hodně
dramatické, jaké se ve středu a v druhé půlce knihy vytrácejí...Myslím, že
1 v charakteru kreseb má být nějaký rytmus, refrén atd". Celé znění dopisu uvádím
v přílohách (Příloha 1).

Filatelistické povídky psal Langer v době, kdy se nemohl věnovat tvorbě
dramatické. Proto do nich vkládá své dramatické vlohy, své úžasné vypravěčství
i neopakovatelný styl psaní. Svou lehkostí a pohodovostí jsou přitažlivé i pro
dnešního čtenáře. Každá z povídek je okořeněna jemným humorem a vrcholí
zajímavou pointou, každý příběh je samostatnou kapitolou a tvoří dohromady jediný
velký a důležitý příběh světa známek.

I v prózách s tematikou, která se primárně nezabývá lidmi a válkou,
můžeme nalézt základní rysy společné všem Langrovým prózám. Každá známka
svým příběhem vypovídá o osudu nějakého člověka, o jeho charakteru a jednání. Ale
o lidech mnoho vypovídá také sama filatelie. Známky sbírají a vyměňují si je lidé
bez rozdílu věku, pohlaví, náboženství i politické orientace. Státy spolu mohou
válčit, lidé se mezi sebou mohou nenávidět, ale filatelie je jeden z koníčků, díky
kterému na vše kolem mohou zapomenout a mohou se spojit.: „Nad malými věcmi se
vznáší svatý mír. Jaká je to asi moudrost prozřetelnosti, která nechá lidi pro velké
věci se rozbíjeti a spojuje je dokonale pro věci maličké?"36

36

Co lidi druží in Kratší a delší, Praha 1927
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3.2.1 Čtyřblok růžových Merkurů
Povídka Čtyřblok růžových Merkurů je v podstatě složena z několika
povídek. Uvádí nás do děje knihy, seznamuje se základními fakty. Na úplném
začátku je seznámení s Králem, vypravěč - spisovatel nám přibližuje jeho okolnosti.
Nejde jen o seznámení se s tímto mužem, ale také s jeho světem, se světem známek.
Do každého koníčku se musí člověk zapracovávat postupně, proto i toto
seznamování je postupné. Vypravěč sám musí nejprve pochopit Královo nazírání
na svět, neúctu běžného světa k němu a obrovskou úctu a obdiv, který k němu chová
svět filatelistický. Autor v sobě také musí probudit dávno zasutou klukovskou lásku
ke známkám. Teprve na konci se může dobrat konkrétních příběhů, které se vážou
ke konkrétním známkám. Jednou z nich je právě růžový Merkur, známka, která byla
tak všední, že se skoro nezachovala.
Část povídky, která pojednává o růžovém Merkuru, je vlastně povídkou
o lásce a lidských vztazích. Růžový Merkur je známka vcelku obvyklá, ale pokud
jsou čtyři spojeny do bloku, a k tomu jsou nepřetištěné, má tato originalita
nevyčíslitelnou hodnotu. Král se díky známce zamiluje a také se kvůli ní nakonec se
svou láskou rozejde. Mladá dívka dá zcela prakticky přednost výbavě do domácnosti
před Královou sběratelskou vášní a část bloku prodá. Paradoxně jej neprodá celý,
protože chce svému milému z lásky zachovat tu druhou část. Zapálený filatelista
však posuzuje svět podle sebe a neodpouští nevědomost, která by mohla ohrozit jeho
koníček. Neodpustí jí, že čtyřblok rozdělila, neboť se dopustila neomluvitelné, kruté
chyby, kterou podle něj nelze napravit.

3.2.2 Hajdarábád - letecká pošta
Langer se v tomto příběhu inspiroval indickými známkami, které dostal
v mládí. Vypráví příběh indického chlapce, který se nadchne sběratelskou vášní
a vyměňuje si s Králem své známky. Král je mu na dálku rádcem i učitelem nejen
ve filatelii. Když se chlapec po smrti svého otce stane maharádžou, chce vykonat
velké činy a udělat něco pro svůj národ, proto požádá Krále o radu i praktickou
pomoc. Král je jediný, kdo může mladému, odvážnému chlapci domluvit, aby se
nepouštěl do riskantních činů - použije filatelistických zásad a na jejich příkladu
Přiblíží maharádžovi reálný svět. Odměnou mu po mnoha letech, kdy zestárlý
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maharadža slaví výročí své dlouholeté vlády, bude jedinečná známka doručená
indickou leteckou poštou.
Langer povídku buduje na kompozičních principech apokryfu. Využívá
svých znalostí o nadvládě Anglie nad Indií a knim přidává obraz konkrétního
člověka a jeho osudu. Exotiku propojuje s osudem obyčejného českého úředníka
a vytváří velmi zajímavý příběh s logickou pointou.
Prostřednictvím úředníka Krále vysvětluje Langer svůj postoj k válkám
a revolucím. Snaží se formovat čtenáře a nutí je přemýšlet i nad něčím jiným než nad
známkami.

3.2.3 Očištěno zevně i uvnitř
Povídka se jmenuje podle závěrečné pointy. Obsahem je obraz Králova
mládí, jež bylo spojené se známkami. Ale hlavním motivem je tu myšlenka, že
každý, kdo chce něčeho dosáhnout, musí být tak trochu psycholog. Král vypráví
příběh svého dětství, kdy se učil známky sbírat, a také o tom, jak přišel ke svým
prvním známkám. Nejdůležitější část příběhu je o výměně známek se Senfem,
bohatým obchodníkem, vsedě na kládách, jako rovný s rovným. Langer popisuje tuto
výměnu, jako by ty dva opravdu viděl na kládách sedět a „handlovat".
Očištěno zevně i uvnitř je zvláštní druh razítka, které se dává na dopisy
pocházející z oblastí zasažených cholerou. Jsou dezinfikovány, aby mohly dojít
na místo svého určení a nepřenášely s sebou i nákazu. Povídka je věnována osudu
takové známky. Vlastně každá známka má svůj příběh. Příběhy známek jsou však
vždycky příběhy lidí, kteří dopis poslali nebo dostali, příběhy o lidech a jejich
životech, ať všedních nebo nevšedních.

3.2.4 Kufr zámoří
Kufr zámoří je jediná povídka s věnováním, a to redaktoru Tribuny
filatelistů Ervínu Hirschovi. Základní myšlenkou je, že věci se mají používat k tomu
účelu, ke kterému byly určeny, jinak se mstí. Král vypráví, jak v mládí dostal
zajímavý filatelistický úkol - v Jugoslávii odhalit špiona. Když se mu to, jako
jedinému z odborníků v Evropě, podle jednoduchého kódu podaří, může být
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spokojený a jet domů, ale on je tak zaujat myšlenkou zahrát si s nepřítelem znovu
stejnou hru, že nemyslí na následky. K odvážné hře používá známky ze zámoří, díky
kterým přemísťuje vymyšlené pluky a jednotky sem a tam po pobřeží a posílá druhé
straně zmatečné zprávy. Za svou taktiku dostává od jugoslávské armády darem
zbytek známek - což je kufr plný známek ze zámoří.
Langer se zde také zabývá tím, jak mohou známky fungovat. Každá má
nějaký obrázek nebo znak, stačí je jen trochu znát a můžeme s nimi dělat roztodivné
věci a vymýšlet o nich nejsenzačnější příběhy. Langer se snaží příběhem upozornit
na nebezpečí, které taková hra v sobě skrývá, a varuje před ní.

3.2.5 J. R. Official
Opět jde o příběh o lásce a nerovných vztazích. Mladý Angličan naivně
prodává své album neznámému filatelistovi. Autor nám ukazuje, jak může být láska
různá, mladík je kvůli své dívce ochoten udělat leccos, třeba i prodat zmíněné album
se známkami, které dostal od otce a kterého si váží. Mladík neví o filatelii vůbec nic,
proto je rád, že se ho Král ujme a společně hledají na album kupce. Král však
známkám rozumí hodně, proto se snaží vzácné skvosty prodat co nejlépe. Obnáší to
hodně nepohodlí, běhání po různých pražských čtvrtích, kde obchodníci se
známkami bydleli. Ale mladému muži to nevadí, sleduje neznámé okolí, hltavě
nasává atmosféru periferních částí města, shon a zvyky obyvatel. Vším je zaskočen,
na všechno se ptá. Nikdo netuší, co vlastně mladík se svou dívkou v Praze dělá, ale
Královi začne být jeho chování podezřelé. Známky mu mnohé napoví, a tak se
rozhodne jednat na vlastní pěst a informovat o situaci anglický konzulát. Ukáže se,
že známky mu poradily správně - hocha hledá jeho vlivný otec a chce, aby se vrátil
ihned domů. I v takové situaci si Král ví rady. Podle mladíkova chování kalbu
poznal, že má otce pořád rád. Proto poradí nešťastnému otci, ať dá o sobě rozhlásit,
že je nemocen. Jakmile se to hoch dozví, neváhá a vrací se domů. Je vděčen
neznámému filatelistovi, že mu ukázal Prahu neoficiální a svéráznou. A otec je mu
zase velmi vděčen za dobrou radu i opatrný přístup a za odměnu Krále ocení
vyznamenáním J. R. Official.
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V této povídce poprvé ukazuje autor jinou Prahu, než tomu bylo dosud.
Pozornost věnuje hlavně zdejším lidem při různých příležitostech a v rozličných
situacích.

3.2.6 Vzácný přetisk 2F. 50 Cent. Belgien
Vzácný přetisk je jediný tragický příběh v cyklu. Povídka je sice zařazena
až skoro na závěr, ale neměla by být opomenuta. Sám Langer na ni poukazuje
při svých poznámkách k ilustracím, neboť má svůj vnitřní význam a vypovídací
hodnotu.
Tentokrát jde o dobrodružný příběh, který nezažil Král osobně, ale byl mu
jen vyprávěn francouzským vojákem, který dopadl německého špiona. Odhalil ho
díky dopisní známce, která se náhodou u něho našla a dokazovala, že musel být
nedlouho předtím na druhé straně válečné linie. Byla čerstvě přetištěna z belgické
na německou. Přestože Francouz řešil otázku, zda může odsoudit člověka na základě
jediné známky, věřil natolik ve své filatelistické znalosti, že nepodlehl pochybnostem
a nakonec špiona usvědčil.
Langer se opět snaží zobrazit reálného člověka. I když je to nepřítel,
obránce nacismu, má své lidské stránky - je to milující otec rodiny. Snaží se ji proto
zabezpečit a informovat. Příběh je důkazem toho, že Langer vidí člověka objektivně,
že nikdo není ani zcela dobrý ani zcela špatný, avšak nikdy by neměl člověk člověka
zabíjet.

3.2.7 Colonia Popper
Dobrodružný příběh tentokrát souvisí s českým prostředím, ale část děje se
odehrává v Jižní Americe. Přesto z povídky necítíme vůni exotiky, vyprávění je
o obyčejném člověku, který se shodou okolností dostane do cizí země. Ale i tam ho
nečeká nic

neobyčejného,

jen boj o dobré životní podmínky.

Autor ze své zkušenosti píše o životě chudých Židů v Praze. Tradičním
způsobem, žebráním, se dostávali k pravidelným příjmům. Stačilo psát dopisy
bohatým židovským obchodníkům a prosit. I tohle byla ale těžká práce, stále se
musely vymýšlet nové výmluvy a důvody, proč by adresát měl pomyslet
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na nebohého člověka. I pan Popper patří k předměstské chudině, na Vinohradech si
doma u vypravěče píše své dopisy. Jeho život je odlišný od života předměstských
kluků i dospělých mužů. Ubíjí ho každodenní starost o peníze, jídlo i bydlení. Z ní ho
vyvede nepředvídaná událost, bohatí se totiž rozhodnou zbavit se ho. Nová doba
přináší mnohé změny a ruší staré tradice. Mladým se už nechce podporovat někoho,
kdo jim nepřináší zisk. Nejrozumnějším řešením se jim zdá „odsun" do neznámých
končin.
Člověk se naučí žít leckde, zvlášť když má spoustu nápadů. Popper se
nechává inspirovat starým přítelem a nedostatkem pošt na opuštěném území
a vymýšlí si vlastní známku Colonia Popper, kterou se snaží přesvědčit své známé
doma, že se má skvěle a že si založil dokonce vlastní kolonii nazvanou svým
jménem.
Proto je jeho příběh z filatelistického hlediska tak zajímavý. Jeho známky
jsou soukromé a nejsou vedeny v žádném katalogu. Lidská fantazie je nekonečná.
Král hledá romantické filatelisty, kteří by tyto známky, neznámé ve filatelistickém
světě, odkoupili. Tím by pomohli chudému člověku - vždyť chudý člověk a chudý
37

národ nemají u nikoho zastani.
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Filatelistické povídky, str. 129
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3.3 Malířské povídky
Malířské povídky psal Langer už jako sedmdesátiletý od jara 1960. Tři
z těchto povídek vyšly v roce 1965 v časopise Plamen, konkrétně v čísle 1 Přímka
v červeném, v čísle 3 Gaskoněc a později v čísle 9 Vnitřní zrak. Poslední dvě
jmenované povídky byly zařazeny až do knižního vydání, které po smrti Langrově
připravil v roce 1966 pro nakladatelství Československý spisovatel Josef Träger.
Zmíněné vydání ilustroval Mikuláš Medek, jeden z nejvýznamnějších představitelů
abstraktního umění u nás. Tento výtvarník nebyl vybrán náhodou. Langer k němu
měl přátelský vztah a už za svého života si přál, aby sním Medek na knížce
spolupracoval. Medkovi v této době nebylo ještě ani čtyřicet let.
Knižní vydání obsahuje pět povídek, které na sebe dějově nenavazují. Mají
ale společné téma - vyprávění o malířích, zabývajících se abstraktním uměním a osobu vypravěče, který se s malíři setkává a o svých zážitcích a zkušenostech
podává zprávu. Čtenář má pocit, že tím vypravěčem je Langer, nacházíme tu odkazy
na spisovatele, epika a dramatika, obyvatele Prahy, který se v prvním desetiletí
20. století znal s pražskou avantgardou, dokonce se tu přímo mluví o zdroji inspirace
pro divadelní hru Dvaasedmdesátka.
Do souboru je zařazena i poslední próza Františka Langra, na níž pracoval
krátce před svou smrtí. Je to povídka Muzeum tety Laury, která byla dodatečně
pojmenována podle pointy příběhu a zůstala nedokončena. Několik v pozůstalosti
nalezených verzí a jejich částí zrekonstruoval Josef Träger. Na jednotlivých
podobách

povídky můžeme dokonale sledovat Langrovy

slovesné

postupy.

Opravuje, přepisuje, znovu opracovává a brousí jednotlivé výrazy. Poznáváme, jak je
jeho zdánlivě prostý vyprávěcí styl vykoupen tvrdou prací, hledáním přesného
výrazu, snahou o trefnost každého slovíčka. Sám by pro něho nedokonalý koncept
jistě nedal z ruky, snad by dětský dialog více přiblížil dětské mluvě a více by jej
rozvedl nebo by třeba ještě zdůraznil úvahy malíře vedoucí k většímu pochopení
umění. Přesto se Träger rozhodl povídku přidat k ostatním hlavně proto, že jde
o poslední autorovu práci a pro možnost nahlédnout Langrovi do jeho pracovních
postupů. 38

38

srov. Josef Träger, Doslov k Malířským povídkám, 1966
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Langer měl k malířství blízký vztah. Už jsem se zmiňovala o jeho
kontaktech s umělci - malíři v mládí v Unionce, v Osmě a později ve Skupině
výtvarných umělců. Ale možná šlo spíše o zálibu vyjadřovat se ve svých dílech
pomocí výtvarna, dokreslovat své představy, volit slova tak, aby si čtenář mohl
přečtené představovat.
I ve vyšším věku se stýkal s mnohými malíři. Při pátečních schůzkách se
scházel např. s Jiřím Trnkou nebo Františkem Muzikou, není tedy divu, že se při
jejich pravidelných obědech mluvilo i o výtvarném umění. Možná že tady můžeme
hledat podněty pro vznik Malířských povídek.
Svou snahu o ospravedlnění moderního malířství, ale i různých etických
problémů, vyslovuje v úvahách hrdinů, konkrétních umělců, i vypravěče, spisovatele,
který se pohybuje v prostředí Paříže, Mekky umění. V jednotlivých povídkách se
věnuje různým tématům, od vzpomínek na svého přítele, grafika Josefa Váchala, až
po naivní malířství v povídce Muzeum tety Laury.
Obhajobou abstraktního malířství se staví za právo umělce na vlastní tvůrčí
cestu, na hledání nového, ale také na radost z nalezeného.
Vysoká slovesná úroveň, u Langra tak ceněná a očekávaná, je i v těchto
povídkách zachována.

3.3.1 Začínám vzpomínkou
Spisovatel přijíždí do Paříže s úmyslem napsat knihu o českých umělcích,
kteří tu žijí a tvoří. Jeho záměr se začne měnit ve chvíli, kdy se dostane do světa
pařížských abstraktivistů. Umělci jsou velmi různorodí, užívají různé techniky,
přistupují rozdílně ke světu. Vypravěč se rozhodne napsat knihu o nově se
utvářejícím umění a boji umělců za uznání. Příběh není kronikou těchto bojů, ale
vyprávěním o osobních setkáních, rozhovorech s mladými výtvarníky, vzpomínáním
na malíře u nás doma.
Vypravěč vzpomíná, jak se seznamoval s malířstvím. Mluví o svých prvních
zážitcích, ke kterým ho dovedl malíř Josef Váchal. Tato osobní vzpomínka okrajově
přiřazuje tuto knihu k Langrovým memoárům Byli a bylo. Popisuje Váchalovu práci
stiskem i malbu na hliněné nádobí. Váchal si pohrával, maloval spíše hororově,
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využíval fantazii na svá „strašidýlka", aby byla dostatečně divoká, šeredná, aby
odpuzovala.
Langer do vzpomínek začleňuje i různé odbočky, seznamuje francouzského
posluchače s poměry na Vinohradech, přímo básní o Vltavě a Kampě.

3.3.2 Přímka v červeném
Vypravěč nás seznamuje s historií jednoho obrazu, který vlastní. Náhodou
na jedné z méně významných výstav potká tvůrce, který mu odkryje kouzlo své
tvorby. Dombrowitz má skoro až vědecky vypočteny účinky svých obrazů na diváky.
Na všech používá červenou barvu a bílou čáru vedenou od jednoho kraje obrazu
k druhému. Tím vytváří přímku, která obrazům, pokud jsou všechny pohromadě,
dodává až metafyzického rázu. Spisovatel i tvůrce tuto skutečnost pochopí, jeden
obraz z celku nemůže fungovat samostatně. Malíř nedovolí, aby se výstava postupně
rozprodávala, je ochoten utéct se svými obrazy a neprodávat, pokud by to bylo
za cenu rozbití zamýšleného celku. Neustoupí před mocí peněz a vidinou dobrého
živobytí, stojí pevně za svým uměleckým přesvědčením.

3.3.3 Gaskoněc
V příběhu se prolínají především dva motivy, a to boj za právo na vlastní
přesvědčení a bratrská láska. Vypravěč na příběhu Francoise Vidala odkrývá další
z metod práce nefigurálních malířů. Tentokrát neukazuje přímou práci na obraze, jen
popisuje množství vytvořených skic a přípravných pláten. Poukazuje na vypětí, jímž
musí malíři projít. Jejich soustředění při malbě je stejně velké jako u jiného
zaměstnání. Proto si také Francois hledá koníčka, u kterého by si odpočinul. Život ho
nakonec poučí, že si má dávat pozor na svá díla a vše si ohlídat. Stane se totiž
paradoxní věc. Vidal sice vyhraje ve Spojených státech za své obrazy cenu, ale
po několika dnech zjistí, že nebyl oceněn za svou abstraktní tvorbu, ale za obrazy
realistické, které vytvářel jen jako svůj koníček a nad nimiž odpočíval. Nejsou
pro něho vážným uměním. Cítí se podveden a okraden.
Právě včas se na scéně objeví starší bratr Pierre Emanuel, aby hájil jeho
malířskou čest, a vydává se bojovat za bratrova práva do New Yorku.
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Na první pohled by se zdálo, že titul povídky mluví o Francoisovi Vidalovi,
ale pointa příběhu nás nutně musí dovést k přesvědčení, že hlavním hrdinou povídky
je Pierre, který bojuje za malířovo právo z bratrské lásky k němu. Sám totiž umění
nerozumí a ani se o to nepokouší, ale pevně věří v bratrův úsudek, a proto hájí jeho
abstraktní umění.

3.3.4 Vnitřní zrak
Vypravěč se náhodou ocitne na výstavě vězeňských výrobků a v souvislosti
stím poznává příběh malíře Renasta. Malíř byl odsouzen k deseti letům vězení
za vraždu své ženy. U soudu se jeho obhájce pokouší soudce přesvědčit o Renastově
nepříčetnosti a k tomu používá jako důkaz abstraktní malířova plátna. Malíř Renast
má u soudu na výběr, může se prohlásit za blázna, a tím se očistit z obvinění
z vraždy, nebo stát za svým uměním, ale přijít o svobodu. Volí druhou možnost,
brání své umění i za cenu ztráty svobody. Jeho proslov plný důvěry ve vlastní tvorbu
a snad i naivity přiměje soud udělit mu nejnižší trest. Osud mu ale zkříží cestu, když
ho pošle do věznice s „pokrokovým" ředitelem. Ten podle svého nejlepšího svědomí
své svěřence vychovává a napravuje. Abstraktní umění odmítá jako něco ztřeštěného
a nepřirozeného, proto malíře zařadí na velmi užitečnou práci, naučí ho lakovat
povrchy. Na dveře a okna smí malíř používat jen tahy, které jsou si podobny jako
vejce vejci, samostatné uvažování se netoleruje. Za své „polepšení" získává řadu
výhod a později i dřívější propuštění. Ředitel tak úplatky a sliby donutí malíře, aby
se vzdal umění, vlastně v něm zabije uměleckého ducha. Malíř už není schopen
malovat, na svých obrazech nevidí to, co viděl dřív. Nechápe své dílo. Ředitel mu
ukradl jeho vnitřní zrak.
Langer i v této povídce využívá vzpomínky na mladá léta v Praze. Podobně
jako ve Filatelistických povídkách i tady v něm konkrétní dílo, se kterým se setkává,
vzbuzuje

zájem

o jeho tvůrce a jeho lidský příběh. V této povídce neukazuje metodu

malířské tvorby, ale spíše tragický osud člověka, jeho život násilně ochuzený
o důležitou část.
Zajímavostí je, že se v této povídce, tak jako v předchozí, objevuje postava
americké malířky na hedvábí. Dějově na sebe tyto postavy vůbec nenavazují.
V povídce Gaskoněc se dokonce mihne jen jako okrajová postava, která nám sděluje,
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že v Čechách máme zvyk při seznámení se políbit na obě tváře. Můžeme se jen
domnívat, jestli jde o tutéž osobu.

3.3.5 Muzeum tety Laury
Malíř Leroux je požádán o službičku, má se podívat na obrazy zemřelé
ženy, známé jako teta Laura. Byla to malířka - samouk, která si zvolila malování
za svůj koníček. Leroux nejprve není moc nadšen, ale zdejší děti mu ukážou její
obrazy v jiném světle. Znaly tetu a poslouchaly její příběhy, které jim vyprávěla
při práci. Příběhy si spojovaly sjejími obrazy. Děti svým přístupem otevřely
Lerouxovi nový pohled na věc, díky nim má možnost se na chvíli zamyslet. Dochází
k závěru, že plátna tety Laury sice nejsou úplně dokonalá, ale mají svou cenu,
protože byla vytvořena s láskou a poctivou snahou. Rodina se chce ke své zemřelé
tetě zachovat slušně, proto její pokoj zanechá v původním stavu a přemění jej
v muzeum.
Teta Laura byla šťastnou malířkou, která tvořila jen pro radost z barev
a z celkového požitku. A to je na tom to krásné.
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4. Tvorba pro děti a mládež
4.1 Pes druhé roty
Poprvé vychází knižně v roce 1923 v Praze na Královských Vinohradech
u Gustava Voleského s ilustracemi Viktora Nikodéma.
Kniha Pes druhé roty měla dětem přiblížit život československých vojáků
v ruských legiích za první světové války. Zachycuje dobrodružnou cestu severského
psa Rafa a legionářů domů do vlasti. Přestože pes neumí zpočátku ani pořádně štěkat,
brzy se stane uznávaným psem celého pluku, pomocníkem na náročné cestě
po transsibiřské magistrále a ochráncem svého pána i jeho bratří.
Hrdinou příběhu je tedy pes. Autor zaznamenává jeho životní dráhu
od bezstarostného štěňátka žijícího za polárním kruhem přes dorůstajícího psa
na cestě opuštěnou a nevlídnou Sibiří až po nalezení psího ráje ve vagónech vlaku
vezoucího domů československé vojáky a po odjezd do nového domova. V doslovu
pak autor dokresluje čtenáři situaci po návratu do Čech, kde se v klidu a pohodlí Raf
dožívá spokojeného stáří. Nejdůležitějším a nejpropracovanějším obdobím příběhu je
čas, kdy se Raf stává společníkem a druhem vojáka toužícího po návratu do vlasti,
stále pilně pracujícího a poctivě plnícího svůj úkol. Pes mu stojí věrně po boku, aby
mu byl nápomocen.

Příběh psa se odvíjí na pozadí příběhů lidí, které osud zavál do Ruska, a pak
do jednoho vlaku pomalu mířícího k Vladivostoku. Hlavním „lidským" hrdinou je
muž, který si Rafa získá svou láskou a z divokého severského psa si vychová přítele.
Jmenuje se Sochor, je příkladem vojáka statečného, odvážného i svědomitého
a lidského. Doma má rodinu, a tak touží po návratu. Ale své úkoly v jednotce plní
s celým srdcem a zaujetím. Ostatní legionáři jsou mu podobní. Charakterizují je
touha po vlasti, po její přírodě a lidech, po domovech, ale také statečnost, bratrský
vztah k ostatním, obětavost i soucit. Langer popisuje jejich výstroj, oblečení, život
podél magistrály pozorovaný z vlaků, přepravu vtěpluškách i život vlrkutsku
a ve Vladivostoku.

Langer prokládá své vyprávění výstižnými popisy míst, kudy vlak projížděl,
i lidí, kteří se nacházeli v Rafově blízkosti. Popisuje vzhled obyvatel na územích,
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kudy vedla železnice. Místopisná určení jsou zde zaznamenávána se snahou
o relativní přesnost. „Dvě stě tři sta kilometrů - na sever od velké sibiřské dráhy,
OQ

někde uprostřed mezi Omskem a Irkutskem."
Langer píše spisovně, ale objevují se i výrazy z vojenského slangu, které ale
hned dětem vysvětluje - těpluška, zemljanka. Vzhledem k tomu, že kniha je určena
dětem, spoustu věcí vysvětluje jednoduše, aby to pochopily. Jde hlavně o vysvětlení
složité politické situace v Rusku. Nechává však také prostor pro dětskou fantazii. Děj
je proložen názornými popisy nekonečných zasněžených sibiřských plání.
V příběhu se objevuje množství postav a jmen, někteří do děje aktivně
zasahují, jiní se objevují jen ve vzpomínkách. Příběh je v podstatě statický, jistou
dynamiku do něj vnášejí jen obrazy přesunu po kolejích, stěhování do města nebo
služby vojáků.

Dobová kritika dílo hodnotila velmi kladně, vysoce oceňovala jeho umělecké
kvality, snahu o objektivitu při líčení historických událostí a hlubokou lidskost.

4.2 Bratrstvo bílého klíče
Bratrstvo bílého klíče vyšlo v knižní podobě roku 1933 v nakladatelství
Františka Borového, s vročením 1934 a s podtitulem Příběhy o klucích a pro kluky.
Bratrstvo bílého klíče je volné pásmo příběhů, kdy jednotlivé kapitoly jsou k sobě
napojovány bez jakéhokoli vnějšího rámce. Z formálního hlediska jde o celou řadu
žánrů. Styl se pohybuje v civilní rovině, někde je věcný, vypravěčsky střízlivý, jinde
hravý, veselý, nápaditý. Atmosféru textu příznivě doplňují kouzelné ilustrace
Ondřeje Sekory. Ukázku z 11. vydání jsem zařadila do příloh (Příloha 4).
V knize jsou využita oblíbená témata četby pro kluky - kriminální příběhy,
dobrodružné příběhy, příběhy z rodinného prostředí. Autor je zpracovává v lehce
parodickém, úsměvném tónu. Příčiny a důsledky situací zaměňuje.

Hrdiny vyprávění je sedm chlapců tvořících partu (Jarka Kubát, Frantík Jírů,
Štědrý, Brož, Kopejsko, Bondy a Souček). Pocházejí z různě sociálně zařazených
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Pes druhé roty, str. 12
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a různě situovaných rodin, jsou si však navzájem opravdovými přáteli a výborně se
doplňují. Všichni jsou vinohradští rodáci. Místem, kde se scházejí, je zahrada strýčka
jednoho z nich, Jarky.
Pestrost jednotlivých příběhů poskytuje dostatek možností všem členům
party ukázat své přednosti. Postupně zjišťujeme, jak je pro partu její složení
a schopnosti jejích členů potřebné a důležité - když spojí své síly, dokážou mnohem
víc zajistit a udělat.
Zakladatelem party, která si říká Bratrstvo bílého klíče, je Jarka. Vlastní klíč
od strýcovy zahrady a sem přivede všechny zbývající kamarády. Touží stát se
novinářem.
Nejstarší z Bratrstva je Kopejsko. Jako domovníkův syn má hodně
praktických zkušeností, je manuálně zručný, dokáže vše opravit, vyrobit, technicky
vymyslet, či sehnat potřebný materiál. Jeho největším snem je pracovat u filmu, ale
za krize není práce ani pro mladého učedníka, proto mu musí pomoci parta.
Frantík Jírů je houževnatý, nedá se jen tak odradit. Když jiná parta najde
tajnou chodbu, přivede ho to na nápad zjistit, co se skrývá v jejich zahradě.
Nepřestane kopat, dokud nenajde tajemnou podzemní místnost se zajímavými
předměty. Své úsilí se snaží dovést do konce, tedy ukázat nalezené předměty světu,
proto se společně s chlapci rozhodne dát je do muzea.
Souček pochází z chudé rodiny, jeho tatínek je invalida. Souček pomáhá
rodičům starat se o rodinu a vydělávat na živobytí. Je typickým příkladem správného
chlapce, samostatného, spolehlivého a zodpovědného. Obdobně jako Souček pomáhá
své mamince i chlapec přezdívaný Culík. Jeho maminka je vdova, a proto jejich
vzájemný vztah je mnohem pevnější než u kluků z úplných rodin. Jeden pro druhého
jsou ochotni udělat cokoli.
Když je potřeba pomoct Součkovi, Bondy se projeví jako činorodý chlapec,
který se vyzná v obchodu i reklamě. Ví, jak zapůsobit, aby Součkovi získali
zákazníky, kteří budou kupovat jejich dřevěné hračky a zajistí Součkovým trvalé
příjmy.
Štědrý se z členů party nejlépe vyzná v přírodopise. Své znalosti plně
využije při obraně zahrady před nepřátelskou partou. Ale nejen příroda je jeho
zábavou, nejmilejším koníčkem je mu četba kriminálních příběhů. Zná tedy všechny
detektivní postupy, proto může směle přijmout první detektivní případ Bratrstva -
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pátrání po zmizelém psu. Pejska se však podaří najít jen díky náhodě, a to zachrání
Štědrého před ostudou a výsměchem kluků z party.

Langer dokládá svou znalost lidských charakterů vyprávěním o boxeru
Čimerovi. Jeho chování v ringu kluky přimělo k tomu, že se rozhodli jej napravit.
Boxují s ním a Čimeru postupně zvykají na tvrdé rány. Chlapci ho nešetří, pilně
sním trénují, a tak se může ke svému povolání, profesionálnímu boxu, vrátit se
slávou.
Kluci pomáhají druhým zcela nezištně. Nechtějí za pomoc peníze. To
jediné, o co žádají, je pomoc pro ty, kdo ji potřebují, ať jde o členy party či zvířata.
V charakteristice klukovského prostředí hrají významnou roli přezdívky
a příjmení kluků. Kluci se většinou neoslovují křestním jménem, ale příjmením nebo
přezdívkou.
Langer potvrzuje smysl pro konkrétní charakteristický detail, příběhy jsou
přesně časově i prostorově situovány. Všechny se odehrávají na periferii, ta je
dějištěm lidských osudů, Langer v ní nachází prvky formující charaktery chlapců,
vzorce jejich chování. Příběh se odehrává ve třicátých letech, jež jsou postižena
hospodářskou krizí, všichni jsou jí nějakým způsobem ovlivněni. Ani kluci
nezůstávají neteční k jejím důsledkům, proto pomáhají těm, které krize postihuje
nejvíc (invalida Souček, boxer). Přestože nikde není hospodářská krize přímo
jmenována, na několika místech v textuje připomenuta různými náznaky.
Langer ironicky popisuje společenské nerovnosti, zvláště v první kapitole,
kde nás seznamuje se zázemím úřednické rodiny.

Příběhy jsou určeny dětem, jsou pojaty humorně. Langer nápaditě využívá
kontrasty a paradoxy. Kluci se většinou chovají jako dospělí, napodobují jejich
jednání. Autor se také snaží dívat na situace z jiného zorného úhlu, než je obvyklé.
Dívá se na ně očima kluků. Čtenáři to nepřijde vůbec divné a tento pohled přijímá.
Proto ho nepřekvapí, že tisíce pražských kluků se shánějí po jednom psovi, že
chlapci si chtějí nechat medvěda, chovají husu a králíky, jdou na boxerský zápas
a opravdově boxují v domácím ringu.
Kniha nenásilně výchovně působí. Kluci se ocitají v různých situacích a je
třeba, aby si v nich věděli rady a zároveň aby z nich rostli dobří lidé. Langer je
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sleduje s rodičovským zájmem, jako rodič jim umí poradit a ukázat směr, ale pak už
si sami musí hledat svou vlastní cestu.
Autor dosahuje křehké rovnováhy mezi morálkou a hodnotami, které by děti
měly pochopit. Nestaví do popředí naučnou a výchovnou stránku příběhu, dokonce
lze říci, že se tomu přímo vyhýbá. Ukazuje životní hodnoty na příkladech, hlavní
hrdinové jsou sami o sobě pro dětského čtenáře autoritou. Příběh mu musí být
předkládán tak, aby nepoznal, že je poučován a vychováván - a to se Langrovi daří.

4.3 Děti a dýka
Novela Děti a dýka vyšla Langrovi v exilu v Londýně v roce 1943
v nakladatelství Kruhu přátel československé knihy. Napsána však byla mnohem
dříve v Paříži jako příběh určený ke zfilmování. Ale vojenská cenzura nesouhlasila
s natočením filmu. Bylo to z obav o osud českých lidí doma. Nikdo totiž nevěděl, co
by se stalo, až by Němci film shlédli. Neinspirovali by se popsanou krutostí? Později
se na osudu Lidic ukázalo, že námitky byly oprávněné. Film, který měl získat
zahraniční porozumění pro českou při, nebyl tedy povolen. Rukopis doputoval
různými cestami až do zámoří, kde byla snaha předlohu zneužít a ztvárnit ji
bez souhlasu autora. Proto, podle poznámky k londýnskému vydání knihy, napsal
Langer prozaický příběh na stejné motivy, aby se čtenářům mohla dostat do rukou
aspoň zkrácená, cizím zásahem nezměněná podoba jeho představ o domácím zápasu
a snažení.

Autor ponechává i v próze Děti a dýka některé prvky původního scénáře,
zaznamenává děj, jako by ho viděl na plátně. V některých pasážích Langer zůstává
jen u náznakovosti a načrtnutých scén, přesto tyto prvky určené spíše pro film prózu
neoslabují. Na druhou stranu se snaží zachytit celkovou atmosféru, proto zase jiné
úseky rozepisuje a podrobněji rozehrává.
Z některých pasáží příběhu je zřetelné, že Langer psal svou knihu
v emigraci, proto nepopisuje domácí skutečnosti přesně. Jeho fikce dostatečně
nepočítá s fašistickým řáděním, strachem, ale i odvahou vesničanů.
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Hlavními hrdiny příběhu jsou děti z obce nedaleko Kladna a jejich nový
německý učitel. Nacistická moc se snaží zjistit, kdo provádí v dolech sabotáže.
Do vsi Podolí proto přichází nový učitel, který má tajný úkol. Jde o muže věrného
vůdci, obdarovaného dokonce hitlerovskou dýkou cti, tedy nadšeného novými
poměry a velmi oddaného nacistické myšlence. Svým počínáním se snaží podnítit
děti ke slídění, a tím získat potřebné informace o jejich rodinách a sousedech. Jako
stroj plní svůj zadaný úkol. Není mu líto ani dětí, které si ho oblíbily, ani jejich
rodičů. Chápe je jako lidi podřadné, které je nutno sprovodit ze světa. Aby dosáhl
cíle a splnil úkol, je nutné spřátelit se s nimi a naklonit si je. Učitel si neklade žádné
etické otázky a problémy tohoto typu neřeší. Oddaně až slepě slouží vůdci, je
oblíbencem nadřízeného plukovníka, může postupovat, jak chce, podle vlastního
uvážení. Důkazem může být scéna, kdy do deníku dopíše zápisy a radostně si
prohlíží svou dýku cti. Je na něm patrna jen spokojenost z dobře vykonaného úkolu
a z představy pochvaly za to, že dostane spoustu lidí do vězení a na smrt.

Nejotřesnější na jeho záměru je, že si jako pomocné nástroje ke splnění
úkolu vybírá děti. Získá si je přátelským chováním, otupí jejich ostražitost tak, že si
nevšimnou jeho záludnosti. Dokonce i jejich rodiče mají k učiteli důvěru a své děti
mu bez obav svěřují i mimo vyučování.
Důležitou postavou a hybnou silou děje se stává chlapec Jarka. Je to sirotek,
o
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do protinacistického odboje. Jarka odhalí učitelovo pravé poslání a rozhodne se
jednat. Ve své dětské naivitě se rozhodne ukradnout učiteli deník, kam si zapisuje, co
v obci pro nacisty udělal. Učitel jej však přistihne a Jarka ho v sebeobraně zabije
právě tou jeho dýkou, kterou dostal za své činy ve prospěch nacistické ideologie.

I v této Langrově novele je řešen problém zločinu a trestu, dokonce
několikrát a v několika rovinách.
V ději nejzásadnější, a podle kritiků i nejsenzačnější, je zločin Jarkův. Je to
vůbec zločin? Bývalý legionář Janoušek k tomu říká: „A to jsou také lidé? Chodí
po dvou, mluví, tvář mají člověčí, počítají, stavějí stroje, všecko jako lidé. Ale jak
popustí svým myšlenkám, myslí jako divá zvěř, kdepak divá zvěř, ta myslí hezky,
na žrádlo a na mladé. Jen ďábli nebo lidožrouti si dovedou vymyslit něco takového
a vrhnout se na dětské duše a zhubit je a nechat pak těla po nich živořit nadosmrti.
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Protože tak byste šli životem, až byste poznali, že máte na sobě krev svých tátů. Ale
vždyť i lidožrouti žerou jen maso, a ne duše."40 Jarka zabil člověka, zničil jeden
lidský život. Autor se však snaží i tady vidět věci objektivně. Porovnává hodnotu
učitelova života s počtem životů, které by byly jeho přičiněním zmařeny, kdyby
dovedl svůj záměr dokonce. Persekuce by se dotkla všech obyvatel vesnice. Jarka
tomu zabránil, a tím se stal vlastně hrdinou, nikoli obyčejným vrahem. Z autorova
hlediska si Jarka nemá co vyčítat, vykonal odvážný skutek hodný opravdového
muže, a měl by proto být vzorem pro malé i odrostlejší čtenáře. Za svou odvahu je
odměněn. Tajemný Jednoruký mu u sebe nabídne azyl, a tím ho přijímá mezi dospělé
muže. Spravedlnost přes veškerá úskalí zvítězí.
Další, kdo spáchal a až do své smrti stále páchá zločin, je učitel. Míru jeho
viny už známe, ale odpovídá jí míra trestu? Byl zabit. To je nejvyšší trest, nemůže už
páchat další zlo ve jménu vůdce a svého přesvědčení. Není snad navíc potrestán
i tím, že neumřel podle svých představ jako hrdina v bitvě, ale rukou mladého
chlapce, spíš dílem náhody?
Zato legionář Janoušek nespáchal nic. Je to starý voják, který i ve svém
pokročilém věku se rozhodl obětovat pro vlast, za životy svých přátel a za záchranu
Jarky. Bere Jarkovu vinu na sebe ne proto, že chce být hrdinou, mučedníkem, ale
proto, že lidsky chápe potřebu a důležitost takového rozhodnutí. Musí zachránit
Jarku před popravou a ostatní chlapce před deportací do Německa. Svým činem
zachraňuje i životy rodičů. Trest - smrt oběšením - nepovažuje za tragédii, obětoval
svůj život za mladou naději. Potvrzují to jeho slova v závěru příběhu: „Můžeš si říci,
Václave, žes odvedl dobrou práci."41
Němci chápou jako zločiny záškodnické akce obyvatel Podolí. Z našeho
i autorova pohledu je to však činnost záslužná, hodná obdivu. Celá vesnice se podílí
na sabotážních činnostech proti říši - ať už je to kovář nebo mladá učitelka, farář
nebo sedlák. Staří i mladí se pouštějí do akcí, které by je mohly stát život. Potrestáni
však díky Jarkovi nejsou.
Ale tresty čekají i na německé obyvatele Podolí. Příkladem je starý
německý učitel. Jeho proviněním z pohledu nacistů je, že je lidský a vzdělaný.
Nesplní svůj úkol vyzvědět na dětech, co potřebuje německá moc vědět. Dostane se
do úzkých, neboť děti ho donutí přemýšlet nad sebou samým. Zjistí, že i když léta žil
40
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Prózy pro mládež, str. 485
Prózy pro mládež, str. 499
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údajně pod českou nadvládou, nikdo s ním nejednal jako s nižší rasou. Nová situace
je i pro něho příliš těžká, Němci ho přezírají, neberou ho jako autoritu. Ve chvíli, kdy
už starce nepotřebují, jim nedělá problém se ho zbavit. Zatímco české děti jsou
naučeny, že staré stromy se mají ctít a opatrovat z vděčnosti za dřívější plody, Němci
nic takového neuznávají. Bezcitně se zbavují nepotřebných věcí i lidí.
Viníky jsou i školou povinní chlapci. Jejich vinu však také musíme hodnotit
objektivně. Jsou zneužíváni dospělými, nemohou ještě pochopit dosah svých činů.
Trestem pro ně je, když odhalí a pochopí pravdu, a hlavně strach o životy rodičů.
Prožijí bezesnou noc, než se situace vyhrotí a nakonec i vyřeší.

Langer nepsal novelu jako svého druhu dokument, nevypráví konkrétní
příběh reálných osob. Ale přesto z tohoto příběhu čiší opravdovost. Nemá to být
historický záznam jedné události, ale dobové vyprávění o české vesnici a jejich
obyvatelích, kteří se octnou v těžké situaci nacistické nadvlády. Jde o fikci
připomínající spíše dobrodružnou četbu pro mládež, ale zároveň skrytě usilující
vychovávat ji k národní hrdosti, vést ji k vnímavému čtení a učit ji o přečteném
přemýšlet.

Při definitivní redakci uzavřel autor knihu odstavcem, jehož poslední slovo
zní Lidice, a tím připomněl paralelu Langrovy fikce a nešťastného osudu reálné
kladenské vesničky.

4.4 Pražské legendy
Příběhy s pražskou tematikou, plné tajemství a fantazie, začal František
Langer psát již před druhou světovou válkou. Chtěl jimi vzdát hold krásnému městu,
ke kterému měl láskyplný vztah, poukázat na jeho tajuplnou atmosféru. Upozorňuje
čtenáře, že v těžké době by měli myslet na své město, hájit je i svou vlast. Všem
příběhům je společná láska k Praze, k jejím obyvatelům a historii. Autor žasne
nad krásou města, snaha vytvořit jeho obraz v nejúžasnějších barvách ho přivede až
k patosu. Ve většině svých děl se mu vyhýbá, ale právě legendy jej přímo nutí

57

k lyrickému a patetickému tónu: „Praha je sen, vidina, okouzlení. Mělo by se tedy
0 ní mluvit s trochou omámení v hlase..." 42
Legendy jsou především určeny dětem, a hodně tomu nasvědčují
1 doprovodné ilustrace Cyrila Boudy. Svým vypravěčským stylem jsou vhodné spíše
pro děti odrostlejší, ale i pro jejich rodiče. Langer se snaží působit dojmem lidového
vypravěče, ale jeho styl je místy příliš intelektuální a dekorativní. I přesto mají
Pražské legendy svůj okruh stálých čtenářů.
Langer si s ohledem na děti vybral pro své příběhy působivá dějiště.
Odehrávají se pod mystickým Vyšehradem, u Vltavy, na Karlově mostě a na Kampě.
Vyšehrad je nejtajemnější místo Prahy, je prodchnuté nejstarší historií, zde se
odehrávaly nejbájnější příběhy našich dějin. Vltava dodává Praze lesk a třpyt, na její
hladině se jako v zrcadle odráží obraz města. Karlův most představuje jednu
z nejstarších a nejoblíbenějších dominant Prahy, kráčely tudy dějiny. A Kampa má
vyprávět o charakteru Pražanů, o jejich lidovosti a zálibě v pověstech.
Příběhy se sice odehrávají v městských historických částech a obydlích, ale
jsou ryze současné, civilní, hlavní postavy jsou především Pražané. Nevybočují
z řady ostatních, nejsou ničím nápadní, a přesto z nich vyzařují pevnost a síla. Langer
vychází ze své znalosti pražského prostředí i jeho obyvatel. Jako v ostatních svých
dílech má zájem o obyčejné lidi a jejich osudy. Vystupuje jako lidový vypravěč
blízký svému posluchači, užívá jadrnou mluvu. Často čtenáře oslovuje a důkladně
mu vše vysvětluje. Svou laskavostí a skoro až rodinnou důvěrností, se snaží
probouzet v něm optimismus. Z příběhů cítíme uvolněnost a radost z vyprávění, vtip
a nápaditost.

Označení legendy bychom mohli považovat za zavádějící; pod pojmem
legenda totiž rozumíme čtení o životě a zázracích svatých. Z toho se nám tedy
na první pohled může zdát, že Langrovy příběhy legendami nejsou. Přesto je čtenář
ochoten název akceptovat, protože chápe autorův důvod. Píše o Praze jako o něčem,
co je mu velmi drahé až svaté. Porušuje sice žánr legendy, ale u něho to vyznívá
logicky a přirozeně. Realitu proplétá s fantazií. Neopírá se o skutečné historické
časy; staví jen na reálnosti místa, kam lokalizuje upravenou historii. Díky tomu
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bychom příběhy mohli spíše než k legendám žánrově řadit k místním pověstem. Ale
mohli bychom je chápat i jako apokryfy.
Fantastické a poetické vyprávění v lehce ironickém světle prostupují reálie
i skutečné postavy soudobého pražského života. Autor si vybírá určitá pražská místa
a do nich zasazuje postavy a fantastické události, obojí často úplně nové. Nenavazuje
tedy na staré a známé příběhy, ale vymýšlí vlastní, originální, neopakované,
v nečekaných souvislostech. Původně těchto příběhů chtěl napsat mnohem víc
a měly se odehrávat nejen přímo v historickém městě, ale i vnově vznikajících
odlehlých čtvrtích. Tak se mu v hlavě rodily příběhy O čarodějnicích, které řádí na
Dívčím vrchu a za barrandovskými ateliéry; O Měsíci, který se snesl nad Libní;
O Mojžíšovi u Staronové synagogy nebo O nástupcích doktora Fausta, kteří konají
divy v nemocnici na Karlově náměstí. Bohužel tyto příběhy už nenapsal.43
Příběhy jsou koncipovány na klasickém schématu, expozice nás uvede
do vlastního příběhu, ten pak z dynamického a napínavého děje přechází do líčení
a přes různé peripetie skončí humornou pointou. Tento základní postup Langer
částečně obměňuje, některé motivy střídá a jiné znovu opakuje. Tím formálně
spojuje

jednotlivé příběhy do jednoho celku. Přesto: „Poslední dvě legendy přerůstají

svým ideovým záměrem a etickým obsahem rámec Pražských legend. Jejich
historický charakter jim dává obecnější a skoro národně lidový smysl."44
Vzhledem k době, ve které jsou legendy napsány, můžeme z nich vyčíst
silné zaujetí pro národní věc. Týká se to hlavně legend Kamenní ochránci
a Svatováclavský meč.
Celý cyklus můžeme chápat jako jakési Langrovo životní i mravní krédo,
které můžeme najít i v jiných jeho dílech, ale zde je vysloveno asi nejdůrazněji.

43

44

srov.: Jak vznikly Pražské legendy in Prostor díla, str. 366

Pazourek, Pražské legendy
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4.4.1 Tři pražští vodníci
Vodník pod vyšehradskou skálou; Vodník od Karlova mostu;
Pan Jindřich, vodník Na Františku

První tři z Pražských legend mají některé společné rysy. Do celku je spojuje
Langrův zájem o staropražská zákoutí a jejich usedlíky, ale také forma čapkovské
modernizace pohádkových situací. Ve všech vystupují jako hlavní postavy zelení
panáčkové s mokrými šosy. Také jejich děj je velmi podobný: v době, o které autor
vypráví, už jejich řemeslo neprosperuje tak jako dřív. Každý z nich má ale i další
důvod tohoto zaměstnání zanechat a pustit se do něčeho jiného, civilního.
Všichni tři vodníci žijí ve Vltavě, „...ať už je její hladina nehybně tichá jako
z cínu nebo jako rozlitý med, ať už je vánkem rozčesána do spořádaných řádek
jemných vln nebo rozčeřená větrem do nespořádaných a křivolakých, když se třpytí
zlatými odrazy, až oči bolí, když je měkce jako hedvábí zahalena a jen tušena mlhou
nebo když si vpodvečer majestátně lehne do fialové záplavy mraku a svítí z ní tisíce
plujících měsíců. K její kráse patří všecko, co je na ní, co se jí dotkne, zelené kytky
ostrovů, kamenná nábřeží, mosty, lodi, jezy, propusti, zídky i ty piloty, na kterých
usedají racci. Ovšem nejvznešenější jsou odrazy a zrcadlení na její hladině, oblouky
mostů, zdvojnásobené kouzelnými mosty, rozepjatými pod vodou, a Hradčany, které
svou nádheru na ní opakují ještě jednou, tentokrát jako zámek z vodního království,
vystavěný na vodním nebi seshora dolů. Patří k té vltavské kráse i neúspěšní rybáři
na loďkách, a tedy, jak by ne, i vodníci dole pod vodou." 45
Vodníci jsou zažitou a zcela samozřejmou součástí místa, kde sídlí.
Pro Pražany žijící kolem Vltavy nejsou ničím zvláštním a neobvyklým. Dalo by se
říct, že si jsou hodně podobní s lidmi žijícími na suchu. Jako lidé z různých částí
Prahy mají své charakteristické vlastnosti, tak i vodníci jako by byli ovlivněni místy,
kde sídlí. V Podskalí, kde jsou lidé přátelští a rozšafní, je i jejich vodník takový. Má
rád lidi, dokáže se s nimi pobavit, spřátelit. Zato Na Františku, kde žije jen spodina
společnosti a lidé v největší bídě, nemá ani vodník příležitost se spřátelit. Je spíše
samotářský.
Všichni tři vodníci mají svůj životní příběh, své dobré i špatné vlastnosti.
Od „suchozemských" Pražanů se liší jen mokrým fráčkem. Mají i své malé hříšky,
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dokážou se (tak jako lidé mezi sebou) s druhým dát do řeči a spřátelit se. Pan Pivoda
chodí do hospody Na Vejtoni, pan Josef zase kouří dýmku, která nikdy nezhasne.
Vždyť vodník bez fajfky by přece ani nebyl pořádný vodník. I pan Jindřich si
nakonec najde koníčka, který ho přivede k lidem, ale také zabírá hodně času i peněz.
Ze svého samotářství se dostane díky knihám, o kterých si může s lidmi vyprávět.
A tak jako lidi i vodníci mají své touhy, které se jim nakonec splní. Ani
jejich činy nejsou nijak tajemné, jejich jednání vždy vycházejí z logických příčin.
Důvodem jejich rozhodnutí opustit podvodní svět je nejen neúspěch ve vodnické
profesi, ale hlavně touha být s lidmi, touha po přátelství. Proto se pan Pivoda stává
kormidelníkem na parníčku, pan Josef majitelem půjčovny loděk, a pan Jindřich
vodákem - správcem vodojemu s vodou pitnou a užitkovou, a nakonec i kritikem,
který „potopí" kdekteré divadlo a jeho herce. Samozřejmě jim k jejich novému
zaměstnání dopomohou staré zkušenosti zvodnického řemesla. Znají dno Vltavy,
samotnou vodu a její zákonitosti. Pan Pivoda tedy ví, kudy má parníček vést, aby
neztroskotal, pan Josef zase, v kterém místě správně „zalovit" po tonoucím, aby jej
zachránil včas. Jen pan Jindřich se z této linie poněkud vymkl. Dřívějším
samotářstvím získal zkušenosti úplně jiného druhu. Stal se z něho „inteligent", který
má hodně načteno a obrovský přehled v této oblasti ho povyšuje na znalce. Přes své
nové lidské povolání vodáka se dostane ke knihám a k učitelství. Předává své
zkušenosti dál a získává slávu v kulturním světě. Obyčejný člověk by si ale řekl, jak
je možné, aby vodník mohl zůstat bez vody. I pro to má autor vysvětlení: „ ...časté
docházení do divadla má svou příčinu ve vodnickém založení. Protože kdo smí
v našem suchém světě někoho utopit? Tvrdí se to jen o jednom druhu lidí a jenom při
jedné příležitosti; totiž u kritiků a v divadle... vidí, že tamten herec plave a jen taktak
nebo že autor nedovede obeplout nějaké úskalí, nedovede se udržet nad vodou
a dokonce ztroskotává."46

Velmi zajímavě Langer popisuje vodnické bydlení. Ve všech třech příbězích
se zmiňuje o podvodním bytě jen jednou, a to když popisuje knihovnu pana
Jindřicha, která je oproti suchozemské mnohem živější a přátelštější. Kolem knih
plavou kapři, v úkrytech za jejich stohy odpočívají plotice a líni, zachycují se na nich
škeble a porůstají je zelené řasy. Na příbytcích vodníků je nejdůležitější to, co z nich
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lze vidět: pražské objekty, které se odtud mohou pozorovat a obdivovat. Každý
vodník má důvod, proč miluje svůj domov. Pan Pivoda proto, že nad jeho bydlištěm
se zvedá černá vyšehradská skála, pan Josef zase domov miluje pro pohled na „kus
svého vodního království, na kterém se zrcadlily vlevo Staroměstské mlýny, vpravo
kampské olše a domky a vzadu za jezem zelená záclona ostrovů..." 47 . Pan Jindřich
se rozhodne ze svého domova vystěhovat až ve chvíli, kdy magistrát svým nařízením
zničí vše v jeho bezprostřední blízkosti, kdy na nábřeží zbourají domky, postaví
vysoké kamenné břehy a zakážou dětem se tam koupat. Až tehdy má důvod
odstěhovat se a najít si jiné zaměstnání a nový domov. Druzí dva zůstávají poblíž
svého původního bydliště a užívají si týchž pohledů na svou Prahu, jaké měli z vody.

I když to na první pohled není zcela zřejmé, všemi příběhy prostupují
zajímavé historické souvislosti. Někde jsou jen naznačeny, jinde tvoří základ
vyprávění. Jen se mihnou příběhem u pana Pivody, majitele rozličných typů hrníčků
dosvědčujících jeho dlouhověkost. Za několik staletí, kdy sídlí pod vyšehradskou
skálou, se mu ve sbírce nashromáždily hrnečky všech tvarů a barev pocházející
z různých historických období. A pan Pivoda je na svou sbírku právem hrdý.
Najdeme v ní nádoby lužické kultury, únětické i slovanské. Tento výčet není
samoúčelný. Svědčí o starobylosti našeho národa i o jeho zvyklostech.
Pan Josef zase bohatne díky mnohým válkám a významným událostem,
které se nad jeho hlavou na Karlově mostě udály. Nejprve se tudy přeženou oddíly
husitů, o dvě stě let později zuřiví Švédové, při korunovaci Leopolda leckdo zvědavý
spadne do řeky a naposledy v roce 1848 tam položí mnoho studentů své životy
48

„za rodnou zem a její svobodu."

Připomenutím těchto několika událostí Langer

upozorňuje na slavnou a hrdinskou minulost našeho národa, který se jen tak lehce
nevzdá a bojuje proti nepříteli do posledního dechu.
Příběhem posledního vodníka jako by autor poukazoval na současnost,
na velký zájem českých lidí o kulturu a studium, neboť mnoho studentů chodí
za nově jmenovaným vodákem a poslouchá jeho přednášky o české literatuře.

47
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4.4.2 Vinohradská legenda
Vinohradská legenda se od ostatních liší místem, kde se odehrává. Zatímco
dějišti ostatních jsou Staré i Nové Město a Malá Strana, dějištěm téhle je nově
vybudovaná čtvrť na periferii. Vinohrady jsou v době, kdy se příběh odehrává,
horečně zastavovaným územím. To je také jeden z důvodů vzniku této legendy.
Autor poukazuje na lidský mamon, na touhu po penězích, která ničí vše, co
jí stojí v cestě. Svou sobeckostí lidé donutí kouzelná stvoření, aby opustila svá
rodiště a uvolnila cestu lidské rozpínavosti. Ta se ale nedají tak snadno. Když už
nemohou bojovat, alespoň na toto místo uvalí kletbu. To je vlastně jediný tajuplný
moment příběhu. Další události jsou už civilní a přicházejí zcela přirozeně. Vše, co
se stane potom, je postaveno na charakteristických vlastnostech Pražanů. Hlavní
hrdinka příběhu, svatá Ludmila, nemusí čarovat. Její zázraky se dějí jakoby
mimochodem, jsou logicky, a přece humorně vysvětlené. Jak bychom také mohli
věřit v sílu Ludmiliny mocné ruky, když se okolnosti dají vysvětlit lidskou
sobeckostí, zálibou v psaní petic, v hádkách i nulovou snahou o vzájemnou domluvu.
Ludmilin boj proti ničení krás Prahy jí nakonec přináší odměnu. Nejenže její okolí
zkrásní díky radosti a veselí dětí, koupajících se v nové fontáně, ale i ona sama je
zkrášlena: „...sám kostel, ta prachobyčejná cihlová stavba, se stala nyní vzácnou.
Odráží se v hladině bazénu, ... jako by ani nestál na zemi, ale vznášel se a na zemi
jen shlížel, a je to krása, kterou mu závidí všecky pražské kostely a jakou se mohou
pochlubit jen hradčanský dóm a kostel křížovníků, které v klidných dnech zrcadlí
vltavská hladina."49
Langer i na Vinohradech nachází krásná zákoutí, i když zároveň přiznává,
že mohou být přitažlivá jen pro člověka, který má k těmto místům osobní vztah.
Dominantou Vinohrad je náměstí s kostelem zasvěceným svaté Ludmile. Konečně se
nám v případě tohoto příběhu může zdát, že Langer vyplňuje klasickou představu
o legendě, neboť hlavní postavou je zde světice. Ale i ona, stejně jako vodníci, je
znázorněna jako člověk. Chybí jí aureola svatosti, má lidské vlastnosti a lidské
myšlení. Spoléhá na lidi a jejich chování, své jednání podmiňuje babičkovskou
láskou - je chápavá a milující. Všechno, co činí, neplyne ze sobeckosti
a domýšlivosti. Sama chce pro svou Prahu to nejlepší.
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I v tomto příběhu slyšíme ironickou notu. Pro dospělé čtenáře je příběh
okořeněn povídáním o tom, jak se pražští úředníci dohadovali o řešení nastalé
krizové situace. Nejprve je čekalo mnohahodinové jednání, pak drahé stáže
v několika státech Evropy, aby se poučili o tamních postupech. Po příjezdu konali na
radnici další schůze a porady a teprve poté se šli podívat, co se vlastně děje. Jistě
nepřekvapí čtenáře, že situaci už dávno vyřešili obyčejní lidé selským rozumem
a pracovitýma rukama. Proč nás to nepřekvapuje? Protože Langer popisuje
skutečnost, která se ani za šedesát let v ničem nezměnila. Příběh o úřednících je
v textu jakousi vsuvkou pro dospělé, má pobavit a poučit.

4.4.3 Bezhlavý templář
Bezhlavý templář je v Pražských legendách jediným zjevením, které má
v popisu práce strašit. Jeho původ není vysvětlen racionálně, ale spíše metafyzicky.
Představitel templářského řádu před svou smrtí slíbil, že bude i po svém skonu
bojovat proti bezpráví. Nezbývalo mu tedy nic jiného, než se stát duchem. Jenomže
boj pro něho není nijak snadný. Nastala doba, která se v mnohém odlišuje
od dřívějších časů. Nerozumí jí ani současníci, natož stařičké strašidlo. Jak tedy má
bojovat s neznámem?
Zajímavostí je, že templář je podle legendy nejstarším z bezhlavých zjevení
v Praze. Dokládá to i zmínka o Týnském chrámu, nedaleko kterého už několik staletí
přebýval v domě, kde kdysi bývalo sídlo templářského řádu. Lidem nepřekážel ani
jim nevadil. Jen jeho kůň, kterého si ustájil na stejném místě, kde ho míval kdysi, teď
má stáj v přízemním bytě. Protože templář miluje Prahu a rád by ji zachoval
nezměněnou i pro příští generace, bojuje proti bourání památek a údajné
„modernizaci" města. Poznal totiž, že vše se děje nikoli ku prospěchu Pražanů, ale
proto, aby se vydělalo prodejem parcel a na zakázkách při stavbě nových objektů.

Templářovo statečné vystoupení na obranu staré Prahy je částečně dílem
náhody. Sice na obecním zasedání promluvila jeho hlava proti bourání Prahy, ale
na těle starosty, jehož si vybrala náhodou.
Langer v této legendě otevřeně kritizuje praktiky zastupitelů města. Nelíbí
se mu jejich postupy a snaha o vlastní obohacování. Upozorňuje na stálý problém
64

provázející výstavbu nových objektů, na necitlivost ke krásám Prahy, ke stavbám
sice z dobového hlediska nevýznamným, ale přesto dokreslujícím městský kolorit.
Jediný, kdo je ochoten se této mašinérii postavit, je středověké strašidlo, které je
vázáno slibem a láskou ke kousku místa, kde už strávilo několik století. A také jen
ono nakonec toto místo zachrání. Sílu peněz však nelze zastavit, proto je nakonec
Obecní dům postaven, stojí však jinde, než původně stát měl - tam, kde tolik nevadí
a městu na kráse neubírá.

Bezhlavý templář je vzorem vytrvalého bojovníka proti špatnosti a zlu.
Nebojí se a nevzdává. A tento „... starý, věrný a statečný duch nám ztělesňuje
vítězství ducha nad mocí a spravedlnosti nad násilím."50

4.4.4 Kamenní ochránci
Za základ příběhu můžeme považovat již dříve zmíněnou

pověst

o kamenných ochráncích dětí z Kampy. V této legendě se mluví o dvou patronech,
Turkovi a slavném Bruncvíkovi. Turek vlastně má být jen příkladem toho, jak se
vyplatilo mít pro dítě mocné ochránce. Přímo na životě tesařova syna se ukazuje, jak
se do něj zapletly motivy propojené s Turkem - vojna, povolání dozorce vězňů
(stejné jako má Turek), získání trafiky, atd. V Bruncvíkově případě zase můžeme
hledat paralelu v charakteru. Brune vík je znám jako bojovník za svobodu, ochránce
spravedlnosti a práva. Proto od svého chráněnce očekává totéž. Nic na tom nemění
skutečnost, že jde o děvče. Anička také nakonec předvede husarský kousek, a to
ve vrcholné chvíli boje za osvobození Prahy.
Langer si za podklad příběhu vybírá jednu z nejpohnutějších událostí
devatenáctého století - revoluční vzpouru v červnu 1848 v Praze, kdy studenti
a měšťané stavěli barikády a bojovali proti císařské armádě za demokratické změny.
Má to být paralela k situaci, v níž se Praha ocitá v době vzniku příběhu. I nepoučený
čtenář cítí, jak autor klade důraz jak na celkové vyznění příběhu, tak na jeho
závěrečné věty. Příběh zní jako výzva k národu: nedejte se, bojujte. Lze to dokázat
na epizodě, kdy za bojujícími studenty přicházejí „rozumní" měšťané a přesvědčují
je, že bude lepší se vzdát. Nechtějí přijít o svůj majetek, o své město. Sami bojovat
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nechtějí, protože se příliš bojí následků. Rozhodující roli v této situaci sehraje
Anička. Chopí se vlajky a vykřikne: „Za Prahu! Za vlast! Za svobodu!"51 A tím
povzbudí ostatní k dalšímu boji.
Tento příběh je důležitým odkazem autora, kterým dodává čtenářům důvěru
a naději v těžké době.

4.4.5 Kampské válečky
Legendu o válečcích na mandlování můžeme považovat za jedinou, u níž
autor přiznal, že ji vytvořil. Samozřejmě vysvětluje, proč se tak stalo. Praha má
mnoho míst, k nimž se vážou různé pověsti. I k domu se dvěma válečky se jich váže
dost. Ale když nad těmito příběhy autor přemýšlel, zjistil, že ani jeden z nich nemůže

být pravdivý. Nedávají totiž smysl. Lidská fantazie je bohatá, ale dělá chyby. A těch
se on chtěl vyvarovat. Vymyslil si proto vlastní příběh, kterým zdůraznil krásu
jednoho domku na Kampě.

I v tomto příběhu hrají důležitou úlohu postavy ze sousoší na Karlově
mostě, ale většinou jde o ty méně významné, lze přímo říci podružné. Tedy chudí
a poddaní, kteří ty důležité podpírají nebo jim dosvědčují jejich velké činy. Přestože
jsou kamenní, v příběhu se chovají jako živí lidé. Nezdá se nám proto nemožné, když
ožijí a pomohou dívkám udělat jejich práci. Děvčata si to přece zaslouží. Pracují
do úmoru, nepožadují plat, jejich teta s nimi může být spokojená. Čtenář by si skoro
mohl říct, že v tomto případě Langer ustupuje od svého dobrého zvyku vykreslit
charaktery svých postav barvitě a mnohostranně, s dobrými i špatnými vlastnostmi.
On však tento svůj krok vysvětluje jednoduše. Dívky pocházejí z vesnice, proto
nejsou zkažené pražskou morálkou, jsou naivní a dobrosrdečné. Ale začínají se jinak
chovat ve chvíli, kdy se obě zamilují. Je to vlastně jediný okamžik, kdy necítí
potřebu plnit své povinnosti na sto procent, ale přesto je nehryže svědomí, že jsou tak
lehkovážné.
Tento příběh logicky vysvětluje název domu, který dívky zdědily.
Z vděčnosti ke svým ochráncům zavěsily na dům symbol prádelny, válečky
na mandlování, jako stálé poděkování za pomoc.
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4.4.6 Pražské děti a meč svatého Václava
Při čtení této legendy v nás převládá pocit, že byla určena jen pro děti.
Neobsahuje žádné humorné prvky, žádné motivy, které by odváděly pozornost
od základního tématu. Jedinou linií je tady naléhavé sdělení a upozornění dětem, že
mají být ostražité a v případě nebezpečí se zachovat statečně.
Jako

nadpřirozený

prvek

vystupuje

v této

legendě

zázračný

meč

s nadpřirozenou silou. Jako jediný ze všech kouzelných a nadpřirozených bytostí
a předmětů není strašidlem, je věcí. Vystupuje však v pasivní úloze, jen se objeví, nic
nesděluje ani nenaznačuje. Děti samy musí přijít na to, jak jej co nejlépe využít.
Tento příběh vznikal během 2. světové války, už v exilu. Proto některé
situace v něm se nám mohou zdát naivní. Langer nemohl mít přímé zkušenosti
s děním doma, podobně tomu je i v novele Děti a dýka. Jde hlavně o situaci, kdy si
nacisté nevšimnou početného shromáždění dětí. Tak jako v Dětech a dýce jsou i zde
děti nacisty vnímány jako neškodné. Langer jim však přisuzuje významnou úlohu,
jen ony mohou pomoci své zemi ukrytím meče a jeho předáním v případě potřeby
svatému Václavovi. Tento čin vyžaduje velkou odvahu a stát po boku svatého
Václava, až přijde čas, ještě větší. Autor na děti apeluje: „...ve vás je naše naděje,
budoucí síla a budoucí život...., neboť spása a trvání českého národa bezpečněji
spočívá na vašich něžných srdéčkách než i na tak tvrdém kameni,..."
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5. Závěr
František Langer žil v nejpohnutějších letech dvacátého století. Aktivně se
účastnil obou světových válek. Nebyl politicky činný, ale bylo o něm slyšet jako
0 spisovateli a dramaturgovi. Jeho život byl plný zvratů, ovlivněných politickou
a rodinnou situací. V krizových dobách naší země se s odhodláním postavil na její
obranu. První světové války se zúčastnil jako lékař ve službách legií, ve druhé
světové válce se stal šéfem zdravotnictva československé armády; byl tam, kde ho
lidé nejvíc potřebovali. Ale nedělal pouze to, co se od něj očekávalo. Snažil se
pomoci svým krajanům radou i hmotně - v jeho korespondenci najdeme množství
děkovných dopisů od lidí známých i neznámých z různých koutů světa, kam je zavál
útěk před fašismem. Po návratu do vlasti, po druhé světové válce, se toho mnoho
událo. Nejprve jej oficiální režim ocenil titulem národního umělce, a vzápětí jej zcela
odsunul z veřejného a kulturního života. Ani tyto okolnosti však Langra nezlomily nadále se snažil pracovat, zůstal činný ve Společnosti bratří Čapků, bojoval
za propuštění svého odsouzeného syna. Zcela v duchu svého díla se snažil vést
prostý každodenní život.
Langer po sobě zanechal řadu divadelních her i prozaických děl pro dětské
1 dospělé čtenáře a diváky. Oficiální kritikou byl obdivován i haněn. Nejvíce byl
ceněn za zobrazování obyčejného člověka a jeho života, pro znalost lidských
charakterů, slovesnou zdatnost i vypravěčskou malebnost. Vysoce bylo také ceněno
jeho jazykové mistrovství. Ve své době byl velmi oblíbeným dramatikem,
představení jeho divadelních her byla úspěšná a hojně navštěvovaná. Jeho dramata
i veselohry se zdály i filmařům natolik dobré, že většina z nich byla i vícekrát
zfilmována. Langrovy knihy se zabývaly rozličnými tématy, věnoval se různým
žánrům od detektivních příběhů, přes legendy až po dobrodružné příběhy
z legionářského prostředí. Přesto v nich můžeme najít několik sjednocujících
momentů, jako lásku k vlasti, k člověku, k životu, které chtěl Langer předat malým
i velkým čtenářům.
Rozhodně však Langra nemůžeme považovat za autora, který měl co říci
pouze své době. Langer po sobě zanechal mnohem více, jeho díla jsou živá i dnes,
mají nám pořád co nabídnout. Proto se uskutečnilo v roce 1988 k oslavě stého výročí
spisovatelova narození několik konferencí. Ktéto příležitosti také bylo vydáno
několik jeho prací; hlavní důraz byl kladen na práce prozaické. V průběhu dvou let
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vyšly tři výbory: Nadšenci a podivíni (1987), Prodavač snů (1988) a Město každý
den (1988).
Ale ani poté neupadl v zapomnění, od roku 2000 se podařilo znovu vydat
skoro celou jeho pozůstalost, ať už šlo o práce vydané dříve nebo o dosud nikdy
nezveřejněné rukopisy. Méně známá část díla Františka Langra byla zpřístupněna
v jeho Spisech, z nichž poslední by měl vyjít letošního roku (Milena Vojtková
sepisuje souhrnný pohled na život a dílo Františka Langra). Svazek Legionářské
prózy (2003) obsahuje dosud knižně nepublikované prozaické a publicistické práce
s legionářskou tematikou pod názvem Z času legií. Svazek pod názvem Tvorba
z exilu (2000) zahrnuje mimo jiné jeho články otištěné v zahraničních periodikách
během 2. světové války. Do Zasutých objevů (2002) jsou začleněny soubory Kratší
a delší a soubory poprvé otištěných, do té doby jen časopisecky publikovaných
veršů, povídek, fejetonů a sloupků. Prostor díla (2001) představuje výběr z Langrovy
publicistické tvorby věnované kultuře, kritické a analytické texty se zabývají nejen
literaturou, ale i praktickým divadelním provozem, hudbou, architekturou, moderním
malířstvím a filmem. Svazek Bez opony (2004) přináší autorovy hry a jejich
fragmenty, které se dochovaly pouze v rukopisech nebo byly uveřejněny jenom
časopisecky. V letech 2006 a 2007 byla vydána i jeho korespondence - jde o dopisy
poslané i přijaté během jeho celého života. Poslední ze svazků dosud nepublikované
Langrovy tvorby vyšel v roce 2008 pod názvem František Langer slovem a obrazem.
Jde o vzpomínky známých i méně známých osobností na Františka Langra, o různé
kresby a karikatury jeho osoby.

František Langer má rozhodně právo na to, aby jeho dílo bylo vydáváno a aby
se o něm ve školách učilo. Zmínit by se měl jak jeho zajímavý život, tak jeho tvorba,
která učí pokoře, odvaze, nutnosti pohlížet na vinu relativně, ale hlavně lásce
k člověku i k vlasti.
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6. Resumé
Svou diplomovou práci jsem nazvala Prozaik František Langer, protože jsem
se v ní zaměřila na jeho prozaická díla vytvořená pro děti i dospělé a pokusila jsem
se ukázat jeho význam a postavení v české literatuře.
Nejprve jsem Františka Langra krátce představila, věnovala se jeho životu,
dílu i kontextu doby, ve které žil. Zabývala se jeho životními osudy, radostnými
i smutnými momenty, které ho během sedmasedmdesátiletého života potkaly.
V další

kapitole jsem

se

zabývala

Langrovými

divadelními

hrami,

veselohrami i dramaty, kterými si vydobyl jméno doma i ve světě. Ve všech se
vyskytují motivy, jako jsou krása prostého člověka a různý pohled na zločin
a spravedlivý trest.
Hlavním tématem mé práce jsou však Langrovy povídky a prozaická díla
věnovaná mládeži a dětem. Prostřednictvím próz pro mládež se Langer snaží děti
vychovávat a předávat jim lásku k vlasti. Podrobněji jsem se věnovala novele Děti
a dýka, detektivnímu románu pro kluky Bratrstvo Bílého klíče a souboru Pražské
legendy. Rozborem Předměstských, Filatelistických a Malířských povídek jsem
ukázala Langrovo umění vytvořit napínavý a vypointovaný příběh, který čtenáře
zaujme a něco mu předá.
Cílem diplomové práce je dokázat, že František Langer je nejenom jedním
z nejvýznamnějších českých spisovatelů dvacátého století, ale především, že má
pořád co říci současným čtenářům.

70
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Přílohy
i

Příloha 1
Dopis

Františka

Langra

Adolfu

Hoffmeisterovi

o

přípravě

vydání

Filatelistických povídek ze dne 11. XI. 1963.

Milý Ado,
s velkým

potěšením

jsem

gustýroval

Tvůj

kreslený

doprovod

k Filatelistickým povídkám - Anička také -, budeme mít hezkou knížku.
Vím, že neděláš ilustrace v staromódním slova smyslu, ale variace na dané
téma, tedy s toho vědomím mám přece jen pár autorských rad a žádostí. Pozval bych
Tě k nám, abychom si nad kresbami popovídali, ale musím je brzy vrátit. Jenže
kdybys zatelefonoval, mohli bychom to popovídání uskutečnit hned, zcela podle
Tvého času. Ale pro každý případ Ti své poznámky vypisuji.
1) Myslím, že by bylo hezké, kdyby na přebalu byla písmena psací, ne tiskací.
2) Pro č. 5 (Milenci nad Merkurem) se Ti nepodařilo najít obrázek Merkura,
0 kterém příběh jedná. Kdyby knihu vzal do ruky opravdový filatelista, byl by
uražen. Budu Merkura hledat, snad ho najdu v nějakém albu a pošlu Ti ho, abys ho
mohl zalepit.
3) Kresba č. 7 Maharadža je stejný motiv jako na předchozím obrázku.
4) Č. 11, jak Král jede ve vlaku, souvisí jen postranní nitečkou s dějem příběhu
1 knihy. A tady shledávám tohle: V prvních povídkách máš dvě nebo tři plné, lidnaté
ilustrace, hodně dramatické, jaké se ve středu a v druhé půlce knihy vytrácejí (např. 2
a 4). Snad tedy by právě zde byla vhodnější zas nějaká taková dramatičtější
a lidnatější scéna. Např. „Vpád D'Annunzia a arditů do Rjeky" nebo spíš „Král
diriguje motocyklisty na takzvané fronty". Myslím, že i v charakteru kreseb má být
nějaký rytmus, refrén atd.
5) Totéž se týká č. 13 a 22. Jsou si motivy tuze podobny, jako repetice. Snad by se
dalo jedné ušetřit a místo ní přidat obrázek na opuštěná místa v následujícím
odstavci. (Týká se případně i čísla 7.)
6) Vzácný přepis by jistě o obrázek víc potřeboval. Ty kráčející nohy říkají strašně
málo. A právě tato jediná tragická povídka si zaslouží, abys na ni položil důraz.
Jestliže svůj celkový názor vyjadřuješ hovorem těch odborníků na bednách od rumu,
dobrá, ale tím víc by bylo zapotřebí obrázku s hrůzou, která je kolem dokola.
A udržel bys rovnováhu s lidnatými listy vpředu knihy.
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7) Totéž se týká mé lásky, pana Poppra. Trochu jsi mi ho zanedbal. K té jeho
fotografii v póze hrdiny bych ho rád viděl jako kontrast také ve skutečnosti,
s krosničkou na bříšku, jak chudák razítkuje opravdovým zlatokopům dopisy
se štambilkou Colonia Popper nebo Colonia Carmen Sylva. (Měl jsem kdysi
skutečně takovou neplatnou známku Ohnivé země, za okupace se mi ztratila.)
Tak jsem Ti vypsal všecko, co jsem měl na srdci. Doufám, že mé poznámky
přijmeš jako můj nejlepší úmysl, abychom měli knížku pro nás oba co nejchutnější.
Moc rád uvítám, když si přijdeš se mnou pohovořit, odpoledne jsem už vždy dobře
k mluvení. Vrátím zítra v úterý kresby do sekretariátu panu Vášovi, a ty jim laskavě
zatelefonuj, aby je nedávali do reprodukce, až po Tvých dodatcích. Dohlédneš také
laskavě, aby nám dali dobrý papír, aby Tvé linie neztrácely na sytosti?
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Příloha 2
Fotografie Františka Langra

František Langer
foto: ČTK

František Langer
fotoarchiv redakce Scena.cz

Příloha 3
Fotografie ze setkání „pátečníků"

Historické foto ze setkání "pátečníků" v Lánech a z jejich výletu k Dohodovému
dubu. Zatím identifikovaní: vpravo od T. G. Masaryka stojí František Langer a Karel
Čapek, druhý zprava je Josef Čapek. Druhý zleva by měl být Vladislav Vančura,
vedle vysoký muž v klobouku snad Eduard Bass a čtvrtý zleva Karel Poláček.
S placatou čepicí vzadu snad Josef Šusta.
(Foto: Ustav T. G. Masaryka)

Příloha 4
Ukázky z knihy Bratrstvo bílého klíče

Obálka ilustrovaná Ondřejem Sekorou, 11. vydání, Praha 1994

Seskočili dolů, kde ostatní hoši neměli kdy na strach z profesora, protože to nahoře zase začalo. A to již nebyla legrace.
Jack Dotoho ztratil všechen lesk, uchyloval se k všemožným
kličkám a podovolil si i zakázané rány. Vyneslo mu to syčení
galerie, snad poprvé v jeho životě. Čimera byl po každé dobré
ráně nebo úniku vítán potleskem. Také poprvé ve svém životě.
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Ukázka z příběhu Bratrstvo zasahuje do sportu, ilustrace Ondřej Sekora

