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Předmluva 

 K tématu mé diplomové práce mě inspirovaly dvě literární zkušenosti v mém 

ţivotě. První z nich spadá do let mého dětství, kdy jsem objevila v rodinné knihovně výbor 

z díla víceméně neznámého autora T. R. Fielda, a tento jsem si oblíbila. V průběhu dalších 

let jsem se k tomuto autorovi příleţitostně vracela. Například v seminární práci 

z lexikologie, jejíţ součástí měl být také lexikální rozbor díla vybraného autora.  

 Druhým impulsem pro mě byla návštěva představení amatérské divadelní 

společnosti Havranprkno v roce 2005. Představení bylo sestaveno z tvorby prakticky 

neznámého autora Jana Nováka. Následovalo zpočátku intuitivní si uvědomění souvislostí 

mezi těmito dvěma autory, které mi potvrdila četba knihy Imaginace, hra a komika od 

Vladimíra Boreckého. 

 Zmínění autoři ve mně vzbudili řadu otázek. Jednak jsem se chtěla dozvědět něco 

více o jejich ţivotních osudech, hlavně však jsem si kladla otázku, jaké by jim mělo patřit 

místo v české literatuře, proč byli ve své době v podstatě neúspěšní, a na druhou stranu, co 

je příčinou toho, ţe jejich odkaz se nevytratil zcela, ba naopak začal zájem o ně s odstupem 

let přibývat. Ptala jsem se, jaký význam má jejich vlastní tvorba a jak vnímání těchto 

autorů a jejich díla ovlivnil mýtus, který o sobě vytvořili, nebo byl o nich vytvořen. Lákala 

mě také otázka, jaký je podíl mystifikací v jejich ţivotě a díle. V souvislosti s tím mi 

vyvstal otazník po významu mystifikací a mýtů v české literatuře obecně.  

Stěţejní část mé diplomové práce tvoří tři studie věnované zmíněným autorům. 

Vzhledem k tomu, ţe jde o autory vesměs neznámé a teprve v relativně nedávné době 

znovuobjevené, zabývala jsem se v kaţdé studii nejprve výčtem a popisem informačních 

zdrojů. Druhá kapitola jednotlivých studií se vţdy zabývá ţivotními osudy autorů, a to 

důkladněji, neţ by tomu bylo, zabývala-li bych se autory jiţ dobře známými a popsanými. 

S ohledem na celkové pojetí práce je jádrem jednotlivých studií kapitola nazvaná Mýtus, 

kde se zabývám mystifikacemi, jeţ vytvářeli sami autoři, nebo byly produkovány třetími 

osobami v souvislosti s ţivotem a dílem autorů. V závěrečné kapitole kaţdé studie se 

zabývám popisem vlastní tvorby, přičemţ pozornost zaměřuji hlavně na básnické dílo, 

kteréţto je součástí tvorby všech tří autorů. Studiím předchází kapitola, kde si vymezuji 

klíčové pojmy (mystifikace, hra, ludismus, mýtus), jeţ se vztahují k celkovému pojetí 

práce a potaţmo jsou zastřešující pro vybranou trojici autorů. 

 V závěru se pak pokouším na základě úvodní kapitoly o tvorbě a mystifikaci 

a jednotlivých studií o porovnání autorů. 



6 

 

 Co se týče řazení studií o autorech, nezvolila jsem mechanický postup podle 

abecedního pořadí jejich jmen, ani tradiční chronologii vycházející z data jejich narození. 

Začínám autorem, dle dostupnosti tištěných materiálů a rozmanitosti informací, nejméně 

v literatuře zachyceným. Jde zároveň o autora, jehoţ tvorba je nejméně dotčena 

sebekontrolou a schopností odstupu od ní. Zcela nad tvorbou zde stojí mýtus. Jako třetí 

v pořadí jsem umístila studii o autorovi, který jiţ naopak své místo v české literatuře nalezl 

a je reflektován v některých slovnících a další literatuře. Nad mýtem u něj převládá vlastní 

tvorba. 

 Na závěr bych chtěla na tomto místě poděkovat Petru Kovaříkovi a Pavlu 

Řezníčkovi, kteří mi poskytli řadu osobních konzultací a zároveň také materiálů 

o autorech, kterými se řadu let zabývají, a mohli mi také zprostředkovat vzpomínky na 

osobní setkání s nimi. Poděkování patří samozřejmě také vedoucímu mé diplomové práce, 

docentu Pavlu Janouškovi, který mi průběţně poskytoval celou řadu dobrých rad 

a doporučení. 
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1. Tvorba a mystifikace 

 

Slovo mystifikace se ve slovníku cizích slov vykládá jako „úmyslné oklamání 

někoho, předstírání něčeho, šíření, rozšíření nepravdivé zprávy k oklamání“ (Klimeš, 

2002, 500). V kontextu s uměleckou tvorbou však pozbývá do velké míry svého 

pejorativního ladění. V této souvislosti úzce souvisí především s fenoménem hry a mýtu. 

Zejména ve světě literárním se často setkáme se spojením literární mystifikace. 

Mystifikace v literatuře se objevovala prakticky od prvopočátku a slouţila různým účelům. 

Tam, kde chyběla fakta, nastoupila fantazie autorů. Velký prostor pro mystifikaci se 

otevřel zejména v devatenáctém století, kdy se v evropské kultuře prosadil romantismus. 

V této době bylo dotváření a přizpůsobování si tajemné minulosti velmi častým jevem.  

 Pro národy, které v té době zápasily o místo ve vyspělé Evropě, pak mystifikace 

představovaly důleţitou součást vytváření národní kultury.   

1.1 České národní obrození 

Mystifikací v národním obrození se zabýval především Vladimír Macura ve své 

publikaci Znamení zrodu. Podle Macury slouţily mystifikační počiny národních obrozenců 

k budování tehdejší české kultury i její historické hodnoty. „Ve vztahu k minulosti mohla 

mystifikace dát vzniknout takovému obrazu dávné národní kultury, který by byl 

argumentem pro přítomnost“ (V. Macura, 1983, 121). Mystifikace se zde objevovala jak 

v rovině padělání historické literární skutečnosti, například Falsa Václava Hanky (Rukopis 

Královédvorský, Libušino proroctví atd.), tak v současné tvorbě, pro příklad uveďme 

Čelakovského Ţofii Jandovou, jejíţ postavu vytvořil, aby dal české literatuře, čeho se jí 

nedostávalo, totiţ ţenu spisovatelku  

 Kromě toho, ţe mystifikační chování obrozeneckých autorů vycházelo z potřeby 

vytvořit národní kulturu i její sociální zázemí, je jejich společným rysem také „těsná 

souvislost s ‚hrou‛ (V. Macura, 1983, 127). V mystifikacích národního obrození se často 

skrývají komické naráţky. Vladimír Macura však zdůrazňuje, ţe tento herní prvek 

související s mystifikací neubírá obrození na váţnosti, protoţe hravost nemusí vţdy 

znamenat neváţnost, viz níţe. 

  Mystifikace tohoto období jsou z hlediska svého přínosu české kultuře na prvním 

místě. Cenné mystifikace vznikaly ale také ve dvacátém století.  

Literární mystifikaci bychom mohli nalézt u řady českých spisovatelů. Není však 

předmětem této práce vytvořit úplný přehled literárních mystifikací, nýbrţ obhájit tento jev 
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jako existující a nezanedbatelný prvek české literární kultury. V prvních desetiletích 

dvacátého století stojí v popředí mystifikace Ladislava Klímy a Jaroslava Haška. 

Nejznámější mystifikaci šedesátých let vytvořil Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák v osobě 

Járy Cimrmana. V druhé polovině dvacátého století vznikla také řada mystifikací v podobě 

různých rádoby organizací, řádů, vědeckých teorií a odborných konferencí. Pro příklad 

uveďme řád Regula Pragensia, jehoţ hlavní doktrínou je psát deníky a účastnit se her. 

Členové řádu připodobňují svůj ţivot hydrogeologů k ţivotu poustevníků, neboť  

hydrologové pobývají v krajině osaměle ve svých maringotkách.  

Z Francie se k nám dostali také banalysté, vyznavači Banalýzy, jenţ se vyţívají ve 

světě banalit, a tak není divu, ţe uspořádají například konferenci, která spočívá v podstatě 

jen ve vítání svolaných členů konference, a její hlavní cíl je tedy očekávat a být očekáván. 

K této skupině se u nás hlásil kupříkladu Pavel Řezníček, o kterém ještě bude řeč 

v souvislosti s Janem Novákem. 

  Mystifikační konference byly v oblibě i na půdě takového odborného pracoviště, 

jakým je Ústav pro českou literaturu. Hlavním iniciátorem v tomto směru byl jeho někdejší 

ředitel Vladimír Macura a jeho blízcí spolupracovníci. Přišli s nápadem proč třeba 

neuspořádat zcela ‚seriózní‛ seminář o rusalkách nebo konferenci o Mrazíkovi.  

Ani v jednom z uvedených příkladů nelze na mystifikaci nahlíţet jako na pouhý podvod. 

Podporu pro předešlé tvrzení nacházíme především v Boreckého knize Imaginace, hra 

a komika. (V. Borecký, 2005) Mystifikace se zde objevuje při klasifikaci komiky jako 

jedna z jejích verbálních forem.   

Motivy uvedených mystifikací jsou do jisté míry rozdílné, ale stále se pohybují 

v rozmezí hry, humoru a absurdní komiky. Tyto pojmy jsou spolu také úzce provázané a 

volně se prolínají. Co se týče komiky, její vztah k mystifikaci byl uveden výše.  Nyní je 

třeba se blíţe věnovat fenoménu hry, a pokusit se tak nahlédnout její souvislost 

s mystifikací. 

1.2 Hra 

  Problematika hry je velmi sloţitá a existuje mnoho definic, charakteristik a také 

klasifikací her. V rámci prostoru, který je v této práci hře určen, by bylo nemoţné rozebírat 

její jednotlivé druhy a zkoumat jejich specifičnosti. Zároveň si však nevystačíme ani 

s definicemi běţnými, které vnímají hru pouze jako jeden z prostředků výchovy, přisuzují 

ji výhradně dětem a její smysl redukují na pouhé nacvičování aktivit důleţitých pro 

dospělý ţivot. Abychom se mohli zabývat hrou v souvislosti se světem literatury, je nutné 
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překonat toto vnímání hry a s tím souvisejících omezujících charakteristik. V tomto směru 

je nám ideálním vodítkem práce Johana Huizingy Homo ludens (J. Huizinga 2000), která 

zkoumá hru jako kulturní jev. 

Autor se v této práci snaţí nahlédnout hru v její celistvosti a dokazuje neúplnost 

dosavadních pohledů na ni. Upozorňuje na její prapůvodní důleţitost, kdyţ ji staví před 

vznik samotné kultury. „Všechny velké původní činnosti lidského společenství jsou 

protkány hrou“ (J. Huizinga, 2000, 13). 
 
Jako doklad tohoto tvrzení uvádí fenomén řeči, 

mýtu a kultu. Všechny tyto veličiny vznikaly na principu hry a staly se základem pro 

lidskou kulturu. Autor na základě tohoto vyvrací dosavadní představy o hře vycházející 

z podstaty fyziologické a plnící také její funkce, jako například uvolňování přebytečné 

energie. J. Huizinga sice tyto funkce zcela nevyvrací, ale vnímá je jen jako jeden z aspektů 

hry, nikoliv jako její základ či smysl.  

 Hra podle Huizingy nespadá a priori do kategorie neváţnosti, jak byla dosud 

vnímána. Jako příklad pro toto tvrzení uvádí například hru šachy. S komičnem a smíchem 

je svázána pouze podruţně. O váţnosti hry v kultuře jsme se mohli přesvědčit také ve 

zmíněném národním obrození. Neznamená to však, ţe by hra často prvek komična 

neobsahovala, její hlavní smysl však bývá různý, podle záměru autora. 

Pokud jde o vymezení hry, autor ji vnímá jako spíše samostatnou kategorii, která 

nespadá do oblasti komična, pravdy a lţi ani dobra a zla. Nejblíţe má podle autora 

k oblasti estetična, coţ zároveň podporuje její spjatost se světem umění, tedy i literatury.  

Také její formální znaky podle Huizingy odpovídají do značné míry znakům uměleckých 

děl. V první řadě jde o akt svobody jedince. Uspokojení ze hry se nachází v samotném 

jejím vykonávání. Za druhé je typická svou uzavřeností a ohraničením. Typický je pro ni 

také prvek moţnosti opakování. Z hlediska estetična pak charakterizuje autor hru jako 

něco, co spojuje, odlučuje, upoutává, přitahuje, atd.  

Hra byla odpradávna svázána se všemi oblastmi lidské kultury: právem, vědou, 

válkou, filosofií, uměním. Herní rituál figuroval v kaţdé z nich. Postupem času se však 

herní podstata z většiny oblastí lidské kultury do značné míry vytratila. Nejvíce zůstala hra 

zakotvena v básnickém umění. Jejich vzájemný vztah byl totiţ vţdy na jiné úrovni neţ 

vztahy k ostatním odvětvím kultury člověka. Básnictví slouţilo často jako vyjadřovací 

prostředek herní podstaty různých rituálů a mýtů. Poezie tedy slouţila nejen k účelům 

estetickým, ale také společenským. Johan Huizinga doslova píše: „Kaţdé staré básnictví je 

zároveň kultem, sváteční zábavou, společenskou hrou, dovedností, zkušební nebo 
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hádankovou úlohou, moudrým poučením, přemlouváním, zaklínáním proroctvím a soutěţí“ 

(J. Huizinga, 2000, 166).
 

Básnické obrazné vyjadřování je pro hru příznačné, neboť dává moţnost hádání. 

Básnický jazyk je svými personifikacemi a metaforami zakódován. V principu tvoření i 

luštění těchto kódů je neodmyslitelný výrazný prvek hravosti.  

I přes toto silné spojení hry a básnické řeči se autor domnívá, ţe k jistému odcizení 

došlo také mezi hrou a básnictvím, a to ve chvíli, kdy se poezie přesunula do oblasti spíše 

intimního čtení. Na druhou stranu však nutno připomenout, ţe svou společenskou funkci 

nepozbyla nikdy zcela a také hlasité slavnostní čtení nevymizelo úplně. Poezie sice získala 

v průběhu staletí i nové, ryze intimní a estetické funkce, avšak v některých svých polohách 

plní i nadále své původní funkce. Poezie jako společenská hra se můţe objevovat v rámci 

různých básnických čtení, improvizací, soutěţí. Ze středověké hry vychází například 

Turnaj poezie, který pro své pobavení pořádají praţští básníci různého věhlasu. Zápasí 

v duelech o přízeň královny, jejich zbraněmi je přitom poezie.
1
  

Je zřejmé, ţe hra a poezie jsou pojmy neoddělitelné. Hra podmínila samotný vznik 

poezie a herní charakter je přítomen v její formální i obsahové rovině.  

 Na základě toho, co bylo řečeno výše, je zřejmé, ţe mystifikace a hra jsou pojmy, 

které nelze v souvislosti s literaturou, a zejména s poezií, opomíjet. Otázkou zůstává, do 

jaké míry je prvek hry a mystifikace obsaţen u jednotlivých autorů, v různých literárních 

směrech, ţánrech apod. Pro řešení této otázky se nám prostor v této práci nedostává. 

Důvodem, proč jsme ji nastínili, jsou autoři, kterým je věnována tato práce. Pro jejich 

tvorbu jsou totiţ hra a mystifikace zcela určující.  

  Skupinou tvůrců, jejichţ dílo je vytvářeno právě z popudu hravosti a jejich 

osobnost je povaţována za nenormální, jemně řečeno za zvláštní, se ve svých pracích 

v českém prostředí zabýval především Vladimír Borecký. Stěţejní je v tomto směru 

publikace Imaginace, hra a komika. Autor se zde nejprve obsáhle zabývá představivostí, 

hrou a komikou jakoţto jakýmsi stavebním materiálem, z něhoţ je, mimo jiné, vystavěna 

také oblast ludismů. V rámci ludismů pak Borecký zmiňuje Jana Nováka, Jana Lukeše 

i T. R. Fielda, proto je nezbytné, neţ přistoupíme k pojednání o samotných autorech, 

zorientovat se také v díle Vladimíra Boreckého. 

                                                           
1 Pozvánka na Turnaj poezie v příloze.  
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1.3 Ludismy  

 Jiţ samotný název této specifické tvůrčí oblasti vypovídá o úzké spjatosti s hrou. 

Do češtiny by se tento termín mohl překládat jako hračičkování. Termín Ludismus se, jak 

popisuje Borecký ve své práci, nejprve objevil ve speciální psychiatrii, kde označoval 

okrajové jevy, coţ je poměrně příznačné, kdyţ si uvědomíme, kolik autorů z této oblasti 

bylo pacienty psychiatrických klinik. Borecký vymezuje kategorii ludismů obecně jako 

specifickou oblast výtvorů, které: „nedosahují praktického uplatnění a společenského 

uznání, zato je na nich moţno pozorovat autentickou čistou tvořivost v jejím iniciálním 

stádiu“ (V. Borecký,  2005, 231). 

 Kategorie ludismů nezahrnuje zdaleka jen literaturu nebo oblast umění, ale 

v podstatě jakoukoliv tvůrčí činnost včetně sběratelství, koníčků, různých zlepšovacích 

vynálezů apod. Také úroveň těchto výtvorů je různá, některé mohou dokonce aspirovat na 

uznání ve světě umění a vědy. V naší práci nás budou zajímat samozřejmě zejména 

ludismy z oblasti literatury a jazyka, neţ však přistoupíme k jejich klasifikaci, měli 

bychom se seznámit také s pojmy mašíbl a obzvláštníci.  

 Při hledání termínu pro ludismy v českém prostředí, se Borecký inspiroval výrazem 

mašíbl, který převzal od neznámého badatele, jenţ pod touto zkratkou slov, která 

znamenala magoři, šílenci, blbi, schraňoval výtvory podivínů. Borecký tohoto, jak píše, 

mytického badatele přirovnává k národním obrozencům, kteří sbírali lidové písně, aby 

zachovali bohatství české lidové slovesnosti pro další generace. O mašíblech Borecký 

uvaţuje jako o moderní mytologii, která vznikla poté, co osvícenství odstranilo tradiční 

mytologii svým důrazem kladeným na rozumovou stránku. Onoho neznámého badatele 

vyzdvihuje jako někoho, kdo pomohl přeţít novodobé mytologii v době, kdy jí hrozil 

zánik. I kdyţ máme pocit, ţe takové zhodnocení je trochu nadnesené, je pravda, ţe ve světě 

kultury byli tito tvůrci neprávem zcela opomíjení.  

Podstatná část těch, kteří spadají do Boreckého kategorie mašíblů, měla společnou 

zkušenost s pobytem v psychiatrických léčebnách, můţeme tedy říci, ţe jde o lidi, kteří 

nebyli duševně zdraví. Na jejich tvořivost bylo tedy pohlíţeno jako na něco nepatřičného, 

vzešlého z choré mysli, nezasluhujícího si tedy ţádné pozornosti. V Boreckého publikaci je 

toto nazírání na ludismy představeno v kapitole nazvané Redukce ludismů. Zde se 

dovídáme, ţe psychiatrie zařazovala ludistické projevy do oblasti psychopatie, coţ je však 

velmi široký pojem, který takové lidi stavěl v podstatě vedle sexuálních deviantů apod. 
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 Psychiatr Paul Abély povaţoval ludismy za „degradaci lidské hrové aktivity“ (V. 

Borecký, 2005). 

 Ani v teorii umění pro ně dlouho neexistoval ţádný prostor, nebyla pro ně 

vytvořena ţádná oficiální kategorie, kam by mohli patřit. 

Zajímavé pojmenování měl pro tento druh tvůrců Karel Slavoj Amerling, říkal jim 

obzvláštníci. Jde o Amerlingův neologismus, který v sobě nesl i přídech čehosi pozitivního 

a poetického. Vladimír Borecký pojmenování mašíbl i obzvláštníci ve svých knihách 

vzkřísil a pokusil se je uvést v ţivot. Jedna z jeho publikací, která uvádí studie o vybraných 

autorech z této oblasti, nese, inspirována Amerlingem, název Zrcadlo obzvláštního.  

 Vladimír Borecký je bezpochyby tím, kdo věnoval mašíblům v našem prostředí 

nejvíce pozornosti, kromě teoretických prací a přehledů mašíblů vytvořil i několik 

monografií, kde širší veřejnosti představuje zajímavé osobnosti a dílo některých z nich, pro 

příklad si uveďme knihu Co sloţím, to mám o Václavu Svobodovi nebo publikaci Jakub 

Hron, zneuznaný předchůdce patafyziky. 

 Avšak Borecký nebyl prvním a jediným, kdo začal na ludismy pohlíţet jinak. 

Zejména šlo o celkovou proměnu vnímání duševně nemocných lidí, a tedy i jejich 

spontánní tvorby. Kdyţ ustoupil pozitivistický pohled na svět, který ovlivňoval také oblast 

humanitních věd a umění, začalo se prosazovat relativistické hledisko. K ústupu 

pozitivismu výrazně přispěla první světová válka. Člověk se ukázal jako nedokonalá 

bytost. Děly se věci, nad kterými zůstával rozum stát. Není divu, ţe po válce vznikly 

takové směry jako surrealismus a dadaismus. Ty jiţ nestaví na rozumovém kalkulu, ale 

snaţí se o spontánní tvorbu. Zde jiţ také můţeme sledovat pozvolný zájem o mašíbly. Také 

druhá světová válka přiměla člověka se zamýšlet nad sebou samým. Stal se sám sobě 

nevyzpytatelným. Jistoty pozitivismu vystřídaly pochybnosti existencialismu. Pokud 

bychom měli tuto obecnou tendenci vztáhnout k proměně vztahu k duševně nemocným, 

poslouţí nám nejlépe výrok psychiatra Francoise Leuerta: „Nebylo mi moţno, ať jsem 

dělal, co dělal, rozlišit vlastní podstatu bláznivé myšlenky od rozumné. Hledal jsem, ať jiţ 

v Charentonu, ať v Biĉertu, ať v Saltpệtrière myšlenku, která by se zdála nejbláznivější, i 

pak, kdyţ jsem ji porovnal s těmi, které jsou běţné ve světě, byl jsem překvapen, ţe není 

vidět rozdílu“ (V. Borecký, 2005, 236). K tomto výroku se také odvolával Raymond 

Queneau, existencialistický spisovatel a zastánce mašíblů, který je autorem knihy Děti 

bahna z roku 1938, ve které se podivíny a jejich díly zabývá. Dalším zahraničním autorem, 

který se mašíbly zabýval, byl Andre Blavier, který napsal práci s názvem Les Fous 
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Littéraires (Literární šílenci). Borecký oba tyto autory ve svých pracích cituje a odvolává 

se k nim.   

 
Po tom, co se událo v první polovině dvacátého století, bylo jasné, ţe snaha po 

objektivním uchopení světa, zejména společenských jevů je pryč. V druhé polovině 

dvacátého století dochází k dalšímu rozvoji myšlenek spíše subjektivního pojetí světa. 

Vznikají hnutí jako New age a postmoderna. Tyto směry jsou zaloţeny na pluralitě názorů 

a jejich nárocích po rovnoprávném přijetí. Není jiţ jen jedna, nebo druhá moţnost. 

Moţností existuje více, záleţí pouze na úhlu pohledu. Příznačné je jejich prolínání.  

Ve světě postmoderny se přirozeně probudil zájem právě o jevy okrajové a různé 

experimenty. Přestala platit doktrína, která by říkala, jak musí nutně vypadat umělecký 

výtvor, aby stál vůbec za povšimnutí.  

 Větší pozornosti se tak začalo dostávat také výtvorům duševně nemocných. Umělci 

viděli v tomto stavu další moţnosti, ke kterým se „normální člověk“ nemůţe dostat. S tím 

souvisí také popularita halucinogenních drog, která dosáhla vrcholu v šedesátých letech. 

Autoři chtěli rozšířit vnitřní tvůrčí prostor a vydat se za hranice normality pro inspiraci. 

O příbuznosti těchto dvou stavů svědčí také práce psychiatra Milana Hausnera, který 

shromáţdil kolekci děl duševně nemocných a zdravých po poţití LSD.  

 Popularita drogových experimentů byla s nástupem sedmdesátých let utlumena, 

avšak postmodernistický přístup přetrvává dodnes. Po pádu komunistického reţimu se také 

v českém prostředí mohlo více prosadit bádání v kategorii mašíblů. Kromě Boreckého se 

v této oblasti pohybuje psycholoţka Eva Syřišťová a z nejmladší generace publicista 

Radim Kopáč, který vydal několik antologií naivních básníků.  

 Poté, co jsme si nastínili, co ludismy jsou a jaký byl jejich osud v průběhu 

dvacátého století, můţeme přistoupit k jejich klasifikaci, jak ji podal ve své publikaci 

Zrcadlo obzvláštního (1999) Vladimír Borecký. Při svém dělení mašíblů se odvolává k jiţ 

zmíněnému Andre Blavierovi, z jehoţ uspořádání vycházel. Mašíbly dělí podle oboru 

jejich zájmu na historizátory a dešifrátory, neologisty a neofázisty, přírodovědce, 

vynálezce, myslitele a reformátory, léčitele a hygieniky, básníky a hudebníky. Zároveň se 

Borecký snaţil o popsání základních rysů všem mašíblům společných. Rozdělil je do 

roviny kosmologické, psychologické a sociální. V první z nich, která se nejvíce uplatňuje 

u mašíblů přírodovědeckých, poukazuje zejména na směšování objektivních poznatků 

s imaginativním poznáním a směšování metod přírodních a společenských věd. V rovině 

psychologické jde o směšování objektivizovaných teorií a subjektivních teorií mašíblů. 
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 Objektivizované teorie narušuje svými vlastními kontexty, aniţ by bral  ohled, zda 

tyto mohou být v kontextu s předchozími. Typickým rysem z tohoto pohledu je pro 

mašíbly egocentričnost. Ve třetí rovině Borecký píše o podbízení se mašíblů oficiálním 

ideologiím. Způsob, jakým to dělají, však můţe vést naopak k nechtěnému zesměšnění této 

ideologie. Pro nás je určující kapitola o vybraných neologistech a neofázistech, kde 

Borecký píše o Janu Lukešovi, a kapitola o básnících, kde se dočteme o T. R. Fieldovi a 

Janu Novákovi. Blíţe nás tento materiál bude zajímat v  příslušných kapitolách o 

jednotlivých autorech.  

 Tato kapitola si kladla za cíl vysvětlit si pojmy a termíny, které určují autory, 

o kterých pojednává tato práce. Zejména jsme se snaţili zdůraznit souvislost kultury, hry, 

mystifikace a básnictví. Dále bylo nutné se věnovat práci Vladimíra Boreckého, který naše 

autory zahrnul do své koncepce českých mašíblů. V závěru našeho pojednání se ještě 

k Boreckého pojetí mašíblů vrátíme, kdyţ budeme hledat jejich místo v české literatuře.  
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2. Jan Novák  

 

2.1 Informační zdroje 

 

Jan Novák je jedním z těch, kteří spadají do Boreckého kategorie mašíblů, byl to 

podivín s výstředními názory, jeţ neodpovídají představám o normálním člověku. Jeho 

dílo bylo zrovna takové, můţeme říci bláznivé, není tudíţ divu, ţe doposud nebyla vydána 

ţádná jeho biografie ani dílo. Zejména jeho ţivotní osudy jsou často zahaleny v mlze a 

některé skutečnosti, zvláště z období jeho mládí, zůstanou zřejmě jiţ zcela zasuty 

v propasti dějin. 

  Vycházet můţeme především z toho, co o něm zjistili jeho pozdější přátelé 

z okruhu „brněnské bohémy“, se kterými byl ve styku v posledních patnácti letech svého 

ţivota a kteří vytvořili mýtus Jana Nováka jako jakéhosi Járy Cimrmana Brna. Patřili mezi 

ně i některé dnes známé osobnosti jako Pavel Řezníček, Arnošt Goldflam a J. H. Kocman. 

Dále Karel Fuksa, František Kocourek, Josef Stejskal, František Jugas, Osvald Vašíček 

a další. Tito mladí tvůrci, byli obzvláštní osobností Jana Nováka fascinováni, zvolili ho 

také vůdcem své neformální skupiny a společně navštěvovali kulturní akce a pořádali akce 

vlastní, zejména čtení v brněnských kavárnách. Z recese také vytvořili vlastní časopisy, 

Novák a Antinovák, kde vznikalo mnoho mystifikačních slovních přestřelek a článků. 

Důleţitý pramen pro bliţší poznání Jana Nováka zajistil jeden z jeho přátel, člen brněnské 

bohémy surrealistický básník a vydavatel Antinováka Pavel Řezníček. Napsal totiţ 

vzpomínkovou knihu Hvězdy kvelbu, jeţ je podle jeho slov, aţ na jména hlavních aktérů, 

zcela biografická. O Janu Novákovi se dočteme i ve volných pokračováních Hvězd kvelbu, 

v knihách Popel ţhne a Blázny šatí stvol. Zde však jiţ přišla ke slovu mystifikace, takţe 

pro získání informací o Novákovi není vhodná, zato je však dobrým důkazem mytizace 

Novákovy osobnosti.  

Informace o ţivotě a díle Jana Nováka by nám také mohlo přinést prostudování 

velké Novákovy pozůstalosti, která čítala 32 krabic. Kaţdá báseň, kaţdý text byl balen 

jednotlivě, proto skutečné mnoţství písemností je nakonec o mnoho menší. Tato 

pozůstalost je nyní v majetku J. H. Kocmana, který však pisatelce - z osobních důvodů - 

nahlédnutí do pozůstalosti neumoţnil. Naštěstí však krátce po Novákově smrti v roce 1980 

vznikl výbor z jeho pozůstalosti: Básník je sám, který sestavil Pavel Řezníček. Výbor 

existoval v šesti kopiích, které Řezníček věnoval lidem z literárního světa, o kterých 
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předpokládal, ţe by mohli nějakým způsobem přispět k šíření díla a myšlenek Jana 

Nováka. Kopie tak skončily v rukou například Bohumila Hrabala, Radko Pytlíka nebo 

Růţeny Hamanové. Výbor obsahuje rozmanité písemnosti od Novákovy tvorby literární, 

přes jeho deníkové zápisky po různá prohlášení a korespondenci. Autor výboru umoţnil 

pisatelce vytvoření kopie, a ta se stala spolu s Hvězdami kvelbu a několika Řezníčkovými 

články zdrojem pro poznání ţivotního příběhu a díla Novákova. Zajímavým materiálem 

pro poznání Novákových osudů je také jeho vlastní dílo básnické, neboť v souladu s jeho 

proklamací: „Umění je umocněná pravda. Realita – skutečnost je kladná, spějící k ideálu. 

Kdo to nevidí je idiot. Realita je jediné umění (…)“ (P. Řezníček, 1980), jsou jeho básně 

důsledně autobiografické. 
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2.2 Ţivot 

Jan Novák se narodil 16. 11. 1925 v Rouchovanech u Brna. Ve většině jeho textů 

z pozůstalosti však najdeme rok 1935.  K mystifikaci ohledně roku narození se uchýlil 

zřejmě ve snaze zapůsobit na mladičké dívky, pro které měl vţdy slabost, ale důvodem 

mohla být také jeho snaha odolávat plynutí času, vţdyť podle svých slov byl „nesmrtelný a 

věčně mladý“. Dětství proţil, zdá se, klidné a bezpečné. Jeho otec vlastnil stolařství. Od 

roku 1930, jak vzpomíná jeho bratr, několik let pobývali ve Vídni, kde si pronajali statek, 

měli dokonce právo honitby a vlastnili automobil. Je zajímavé, ţe Jan Novák o těchto 

skutečnostech nikdy nehovořil, v ţádném z dostupných textů se nezmiňuje ani o svém otci 

ani o bratrovi. Okolí se snaţil naopak přesvědčit o tom, ţe jeho původ je proletářský, coţ 

souvisí s jeho přilnutím k myšlenkám komunismu, odsuzováním burţoazie a sympatiemi 

k proletariátu. Tyto jeho názory prezentuje ve svých básních.  Nutno však doplnit, ţe Jan 

Novák v komunistické straně nikdy nebyl, bylo by to zřejmě v rozporu s jeho pocitem 

výlučnosti své vlastní osoby. 

Rád ovšem vzpomíná na svou matku Marii. V roce 1975 napsal báseň Mé nejmilejší 

mamince, která začíná slovy: „Mám nejmilejší a nejkrásnější maminku ze všech“ (P. 

Řezníček, 1980). Dále popisuje, jak při něm vţdy stála. Například, kdyţ ho za války mělo 

zatknout gestapo pro pokus o překročení hranic na Slovensko v době Slovenského 

národního povstání. Ve své básni vzpomíná, ţe byl ostříhán dohola, avšak nakonec prý 

vyvázl ze spárů gestapa bez úhony, neboť v té době nebyl plnoletý a jeho čin byl 

povaţován nikoliv za oboj, nýbrţ jen za obyčejnou klukovinu.  

Po válce studoval filosofickou fakultu UJEP v Brně, obor psychologie a filosofie. 

Studium však nedokončil, i kdyţ sám sebe prezentoval ve svých ţivotopisech jako jejího 

absolventa. O průběhu studia nacházíme několik zmínek v jeho denících z padesátých let. 

Zmiňuje se například o tom, jak jednou navštívil docentku Kovaříkovou, aby ji ve vší 

„skromnosti“ sdělil, ţe je nesmrtelný. Ta se mu jeho „nápad“, povaţovat se za 

nesmrtelného, pokoušela rozmluvit s tím, ţe není o co stát, ale Jan Novák zřejmě nemohl 

jinak, neboť se za nesmrtelného skutečně povaţoval, a tak prý odpověděl: „Toto zestárnutí 

a zemřití neplatí pro mne, a to pouze pro mne jediného ze všech lidí, kteří byli, jsou 

a budou, protoţe já jediný jsem našel tuto všemi hledanou cestu a stal se nesmrtelným, 

zachovávajícím si na vţdy svou dvacetiletou mladost, nejdokonalejší zdraví a krásu. J. N. 

Brno Gottwaldova 90“  

(P. Řezníček, 1980). 
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 Ke konci padesátých let se váţe také událost, která ovlivnila další básníkův ţivot. 

Jan Novák byl odsouzen za styky s malými děvčátky. O co přesně šlo, není jasné. Novák 

však vţdy tvrdil, ţe je nevinen a své odsouzení povaţoval za velkou křivdu, která ho 

pronásledovala do konce ţivota. Pravdou je, ţe Jan Novák měl slabost pro slečny, jeţ 

nedosáhly ještě ani patnácti let věku, avšak popírá, ţe by jeho vztahy s nimi byly na jiné 

neţ duchovní úrovni. V jeho pozůstalosti nacházíme několik manifestů jeho neviny:  

„Budu zavřený. 

Budu zavřený, Ivanko,  

moje maminka uţ skrz to plakala 

poněvadţ ví, ţe jsem nevinný 

dívaly jste se na mě  

v pátek na náměstí Svobody 

jako na zločince, ačkoliv 

jste věděly, ţe jsem vám 

nikdy nezkřivil ani vlas 

a ţe jste za mnou chodily  

samy, ačkoliv jsem vám, 

několikrát říkal, abyste za mnou nechodily, 

ţe uţ jsem byl jednou 

za takovou věc naprosto nevinně zavřený.  

(…)
“ 

(P. Řezníček, 1980). 

Konkrétně tato báseň je věnována jeho milé Yvonce a její kamarádce Květušce, v té 

době čtrnáctiletým dívkám, se kterými se seznámil při recitaci svých básní v roce 1971. O 

jejich vztahu píše: „Mezitím jsme byli několikrát v kině i v divadle.Vţdy ony dvě a já s nimi 

a ţádnou zvlášť. To bych ani já, ani ony nechtěly, vţdycky jsme byli všichni tři, kdekoliv. 

V přírodě, v kině, v divadle, u nás. V přírodě jsme hráli na „hoňku“, nebo na slepou bábu 

(…)“ (tamtéţ). Dále pokračuje o tom, jak se seznámil také s jejich matkou a jak si všichni 

padli do noty a přátelili se spolu. Do chvíle, neţ přišlo obvinění. Novák se bránil: „Nikdy 

jsem nikomu neublíţil a neublíţím. Ale právě naopak (…) Smysl mého ţivota je pomáhat 

lidem, zvedat lidstvo a všechno kladné - a je oslavovat a ne cokoliv jiného. Jsem básníkem
“
 

(tamtéţ). 

Zároveň ale můţeme číst jeho milostné básně, které dokazují, ţe jeho slabost pro 

mladičké dívky opravdu hraničila s tím, co je ještě pro naší společnost přijatelné. 

Nejčastější jsou básně věnované právě Yvonce: (…) „Yvonko! šťastná budeš / a navěky / 

jedině se mnou / a loutky zavrhni.“ „Pro vás všecko udělám, všecko co se hodí, jste 

jedinou dívkou na světě, pro kterou jsem všecko udělal a pro ţádnou jinou a pro nikoho 
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jiného nikdy nic.“ „Dívenky krásné / mám vás tak rád / byť je vám teprve / čtrnáct jar 

(…)“ (tamtéţ).
 

 Ač byl Jan Novák od pohledu velmi seriózně vypadající člověk, nekuřák 

a abstinent, nebyl příliš často vídán se ţenami. Nikdy neměl váţný vztah a nikdy se 

neoţenil. Neznamená to, ţe by o ţeny nestál a nepokoušel se o ně, překáţkou jeho vztahů 

se ţenami bylo jeho podivínství. Cítil se výjimečný, ale cítil se také sám: 

„Jsem sám 

Jsem sám a je mi nejlíp 

nikoho nehledám 

nikoho nepotřebuji 

všechno mám v sobě  

a vţdy mít budu“
 

(tamtéţ). 

V jiné básni zase píše o tom, ţe nemá přátel, ţe nikoho nemá rád. Tento fakt musel 

být jistě pro Nováka frustrující, i kdyţ si to nechtěl připouštět. Byly však chvíle, kdy se 

trápil. Svědčí o tom báseň s názvem Sebevraţda, která působí v kontextu ostatních jeho 

básní jako zjevení. Kam se najednou podělo Novákovo absolutní Já, kam se poděl 

narcismus, pro něj tak typický! 

 Osobnost Jana Nováka je protkána řadou protikladů. Na jedné straně píše, ţe 

nikoho nepotřebuje, ţe nemá přátele, na jiném místě můţeme číst jeho milostná vyznání 

a básně inspirované jeho četnými záţitky s jeho přáteli z brněnské bohémy: 

„Brněnské zoo 

Seděli jsme vedle sebe s Kocourkem 

-a-on-dívku po levici jeho 

za námi seděla-celá suita 

Goldflam vedle Olinky z druhé strany Fuksové 

-a další“  skupineček“ 

Pavel Káňa, který se navrátil z vojenské přípravy 

-kolega Vladimír Vacek veterinární praktikant Kocman 

kolega Řezníček-a samozřejmě Josef Stejskal (…) 

a pak tam bylo ještě několik tisíc“ červů“ -ovšem-to-jiţ-je k-“  ničemu“
2
 

(tamtéţ). 

Kromě této básně, která líčí jejich návštěvu biografu, si můţeme přečíst také o 

společné návštěvě v ZOO nebo o výletu na plovárnu. Se svými přáteli trávil večery 

v brněnských kavárnách (Musaion, Reduta, Bellevue), obsadil je do své opery Jan Novák 

Mesiáš. Přátele tedy bezesporu měl, i kdyţ pochopit ho opravdu mohli jen stěţí, potřeboval 

                                                           
2
 V citacích z Nováka díla zachováváme grafické zvláštnosti, jeţ jsou pro něj typické. Blíţe se 

k tomuto vyjadřujeme v kapitole Tvorba. 
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je, tak jako kaţdý člověk potřebuje někoho, s kým si můţe popovídat, trávit s ním čas a 

sdílet záţitky. Jeho přátelé k němu měli v rámci moţností blízko a měli ho skutečně rádi. 

Někdy se však stávalo, ţe to přehnali s vtipnými poznámkami na jeho osobu, Jan Novák 

sám sebe bral velmi váţně, takţe se nezřídka stávalo, ţe vyhroţoval pachatelům těchto 

přečinů ukončením přátelství. Zvláště pak byl háklivý, pokud někdo označil jeho tvorbu za 

naivní. On sám se totiţ povaţoval za klasika.
3
 Svým přátelům jednou napsal: „Rád bych 

uvítal, kdybys /a kaţdý a kaţdá-všichni ! / ani v ţertu nezavadil ţádnou volovinu, jako to u 

nás 16. 11. 1970 /: aby ti ani z ţertu neuklouzlo z úst ţádné naivní-----ve vztahu ke 

mně….uţ toho mám po krk----tak ţádný “srandičky“ nikdy-jinak bych se nechtěl s vama 

s ţádným / a s nikým vůbec jiţ vůbec nikdy stýkat. P. S. Naivní jste vy všichni mimo mně / 

všichni mimo mě byli, jsou a budou naivní/ -----Já nikoliv. Já všechno znám a všechno vím 

a všechno jsem si osvojil a uskutečnil všechno ve všem: jsem jediný a absolutní Bůh. – ve 

všem. : Já : Jan Novák“ (tamtéţ). V této ukázce je také patrné, jaký byl Novákův typický 

způsob reakce, pokud se ho kdokoliv v nějakém ohledu dotkl. Nejlepší obrana je útok, by 

mohlo být jeho krédem. Přes všechny problémy se však s okruhem svých blízkých 

nepřestal stýkat aţ do své smrti. 

To jsme jiţ ale v letech šedesátých aţ sedmdesátých. Toto období lze také 

povaţovat za vrcholné období Novákovy tvůrčí práce. Napsal nespočet básní, balet, 

pantomimu, operu, detektivní příběh o komisaři Šidlovi. Psal pojednání o filosofii o umění 

a kritice atd. Byl také nebývale čilý korespondent, neexistovala v té době snad redakce, 

kam by neposlal svou kníţečku básní. Podobně tomu bylo také s divadly a dalšími 

institucemi, kde cítil najít umělecké uplatnění. Počátkem sedmdesátých let obdrţely jeho 

verše redakce Hosta do domu, Práce, Dokočán, Mladé Fronty v Brně, Mladého světa, 

Brněnského večerníku atd. Nikde se však nesetkal s kladným posouzením svých básní.  

„Váţený soudruhu! Vaše verše nemůţeme otisknout, protoţe se nám nelíbí obsahem 

ani formou. Zkuste si přečíst takového Šotolu, Kabara, Šiktance nebo jiné současné 

básníky a uvidíte, v čem je pravá poesie. A na nás se pro upřímnost nezlobte. Jiří Černý, 

redakce Mladého světa Praha“
15

 Z redakce časopisu Dokořán přišla odpověď obdobná: 

„Váţený příteli! Vracíme Vám Vaši báseň Vítání jara, protoţe – nezlobte se na nás – si 

myslíme, ţe není dobrá. K přečtení nám však můţete zaslat cokoliv“ (tamtéţ).  

Jan Novák se řadou odmítnutí nenechal zlomit, jeho víra v sebe musela být 

neochvějná. Byl přesvědčen, ţe on nejlépe rozumí tomu, co je dobrá poezie a co nikoliv. 

                                                           
3
 O tom blíţe pojednáno v kapitole Tvorba. 
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Těm, kteří ho odmítli, to dával jasně najevo ve svých odpovědích. Například do redakce 

MF v Brně tituloval dopis následujícího znění: „Váţení! Ten Váš cincibuch je buchnuté do 

hlavy- a vy s ním- jinak byste nemohli takové kraviny otiskovat. – J.N. Ale vy jste se 

polepšili, já vás chápu.- J.N“ (tamtéţ). Jan Novák také, zdá se, věřil, ţe jeho dopisy 

s výtkami jsou natolik přesvědčivé, ţe jeho adresáti jsou po přečtení jiţ ponaučeni, proto 

často zakončoval své kritické dopisy konstatováním, ţe dotyční jsou jiţ polepšení. 

Moţná to ale spíš bylo jakési zaklínadlo, věta, která mění skutečnost. 

 Ve skutečnosti se mu však nepodařilo, přes veškerá snaţení, v oblasti literatury 

prosadit. Ţivil se vykonáváním řady civilních povolání. Byl soustruţníkem, kameníkem, 

dlaţdičem, cestářem, řidičem, kameníkem, plavčíkem, a dokonce popelářem.  

 Za jeho největší literární úspěch můţeme povaţovat pozvání na Večer “naivního“ 

umění, který v roce 1970 pořádal Památník národního písemnictví v Praze na Strahově. 

Z této akce byl dokonce pořízen krátký záznam Československou televizí. Kromě Jana 

Nováka zde vystoupil například Novákův přítel František Kocourek a Novákův nepřítel 

Joţa Mrázek Hořický.  

  Novák však naivní umění neuznával. Jako odpověď na pozvánku Památníku 

národního písemnictví také napsal: „Váţená! Zajisté přijedu mezi Vás – ovšem s tím, ţe to 

“n----í umění“ se mě netýká /jinak nikoliv/: dělám totiţ klasiku, absolutní jediné umění – 

umění totiţ ani jiné nikdy nebylo, není a nebude. -JN“ (tamtéţ). Pozvání nakonec přijal. Na 

pozvánce jiţ zůstal uveden společně s ostatními, avšak při vlastním programu nezapomněl 

oznámit, ţe je zde pouze jako host. Pokud si ho přesto někdo dovolil zařadit ke skupině 

naivistů, velmi se rozlítil. Můţeme si toho všimnout třeba v následující básni. 

 „Ještě jednou: 

Fukso, jestli pouţijete ještě tak 

Kravský termín, tak se 

Fakt – nebudeme stýkat 

- - - - - tak kravský termín 

můţe pouţít jen vůl 

- - - a s volama 

 já se nestýkám“
19 

„Fukso 

Ty seš definitivní idiot 

- takové slovo se k umění 

nemaţe 

- - - umění nikdy nebylo 

není a nebude  

naivní 

umění - - - -poesie je 
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vrchol intelektu 

- - - vrchol tvorby“  

(tamtéţ). 

 

Paradoxem předešlé básně je, ţe právě tato byla pouţita jako ukázka jeho tvorby 

v Malé antologii naivní české poesie 20. století od Radima Kopáče. Abecedně přímo před 

ním je zde také Joţa Mrázek Hořický. Kdyby se tohoto Novák doţil, těţce by tento fakt 

nesl.  

 Jan Novák zemřel nečekaně 3. března 1980, při nedělní procházce do okolních lesů. 

Postihla ho mozková mrtvice. U sebe měl prý i svůj oblíbený fotoaparát značky Nikon. 

Pokud bychom chtěli jít vzdát čest jeho památce, museli bychom se smířit s tím, ţe jeho 

hrob nenajdeme, Novákův popel byl rozptýlen. S trochou nadsázky řekněme, ţe jeho smrt 

je příznačná, nestačil ani zestárnout, zkrátka najednou zmizel, věčně mladý a krásný. 
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2.3 Mýtus  

 Z textu předchozí kapitoly vyplývá, ţe bychom těţko mohli brát Jana Nováka 

váţně. Byl bezesporu duševně narušená osobnost, mašíbl, podivín. Ani jeho tvorba nenese 

příliš prvků kvalitní literatury, přesto však není jeho jméno v kulturním světě zcela 

neznámé. Zásluhu na tomto faktu zdaleka nemá jen jeho bláznivost a svým způsobem tedy 

i ojedinělost, ale hlavně několik lidí z jeho okruhu, které Novákovo podivínství inspirovalo 

ke hře a mystifikaci. Tak se stalo, ţe tito lidé stvořili mýtus, který je ţivý dodnes.  

 Jak jiţ bylo předesláno, vše začalo v Brně v šedesátém pátém roce, kdy se Jan 

Novák setkal s Pavlem Řezníčkem, mladým surrealistickým básníkem. Ten ho posléze 

představil svým kamarádům, téţ začínajícím umělcům. Začala hra na brněnskou bohému, 

spolek lidí, v jehoţ čele se vyjímala bizarní postava Novákova. Novák byl velice aktivní, 

stále měl plnou hlavu nápadů, co by se dalo kde uspořádat. Vyţadoval pozornost, proto 

kázal své ideje na místě, kde bude dobře vidět a bude mít zajisté vţdy nějaké posluchače, 

byť z řad náhodných kolemjdoucích. Tím místem byl sloup na náměstí Svobody v Brně. 

(K tomuto místu se také traduje historka o seznámení se Jana Nováka s Frantou 

Kocourkem, známým brněnským silákem, který se také zařadil do okruhu brněnské 

bohémy. Franta Kocourek zachránil Novákovi ţivot, kdyţ ho vytáhl z kašny, do které byl 

shozen svými odpůrci.). 

 Kromě náhodných kolemjdoucích, kteří se srocovali pod sloupem přilákáni 

podivným zjevem, sestávalo publikum také z Pavla Řezníčka a dalších přátel, ti se bavili 

tím, ţe kladli Novákovi prazvláštní otázky, na které dostávali ještě zvláštnější odpovědi. 

 Jan Novák se stal předmětem her svých kamarádů. Otázkou je, do jaké míry si byl 

této herní povahy svého vztahu s bohémou vědom. Jeho narcismus mu nedovolil 

prohlédnout rafinované naráţky jeho přátel, pokud se tak přesto stalo, velmi se hněval 

a sliboval ukončit styk se skupinou, avšak nakonec si uvědomil, ţe i negativní reklama je 

reklamou. Tak s povděkem vítal i časopis Antinovák, který vedl Pavel Řezníček a který 

obsahoval kritické články na téma jeho tvorby i osobnosti. Přesto však byl na Antinováka 

hrdý, neboť zde mu byl věnován dostatek pozornosti. Navíc jiní přátelé naopak vytvořili 

časopis Novák, kde si mohl přečíst naopak články jeho osobu oslavující. Časopisy se 

Novák chlubil, kdyţ psal do jedné brněnské redakce: „V Brně se o mně hádají, vychází zde 

časopis Novák i Antinovák“ (P. Řezníček, 1980). 
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Za hlavního otce mýtu Jana Nováka si dovolíme označit Pavla Řezníčka, byl to 

totiţ on, kdo ho pro své přátele objevil. Byl také iniciátorem různých básnických čtení. 

Vydával jiţ 

 zmíněný časopis Antinovák, kde publikoval recesistní pamflety a manifesty, 

protinovákovské básničky a rubriku klepů.  Pro časopis psal také seriál nazvaný Jan Novák 

mezi Rychlými šípy aneb Povontěný druhostraník horší Vonta. Řezníček byl také 

iniciátorem různých sešlostí bohémy a diskusního krouţku. Nejvíce pro Novákovu 

popularitu udělal po jeho smrti. Nejprve vytvořil jiţ v roce 1980 výbor z jeho tvorby 

Básník je sám, který opatřil doslovem. V roce 1985 inicioval sborník k jeho nedoţitým 

šedesátinám, nazvaný Anděl z Cejlu. Za všechny přátele nechal kaţdoročně v brněnských 

novinách otiskovat vzpomínku na zesnulého. Hlavně však napsal úspěšnou vzpomínkovou 

knihu Hvězdy kvelbu, která pak měla ještě dvě volná pokračování.    

2.3.1 Anděl z Cejlu 

V úvodu sborníku Řezníček předesílá, ţe jeho záměrem bylo shromáţdit veselé 

vzpomínky na Jana Nováka, a zároveň se ohrazuje proti nařčení, ţe chce jeho osobu 

prostřednictvím těchto vzpomínek zesměšnit. Na Řezníčkovu výzvu napsalo svůj 

příspěvek na téma Novák čtrnáct pozůstalých, nejedná se však většinou o vzpomínky na 

konkrétní veselé situace, ale spíše zamyšlení nad jeho osobou, někdy pojímané aţ příliš 

váţně a filosoficky. Řada přispívajících otevírá otázku, kdo vlastně byl Jan Novák. Byl-li 

básníkem, či bláznem. Mezi takové úvahy patří například příspěvek Pavla Káni („Bylo 

s ním ţivo, kolem lítaly nápady, recese, provokace, smích a ironie. Lidé se bavili, kaţdý 

v jeho společnosti vynikl sám s sebou. Působil zmatek i rozpaky. Nadávky i obdiv.“), nebo 

Miloše Štědroně („Novák nebyl dialektický člověk – byl vzácně metafyzický. Umění a věda 

byly jeho doménou. Ale co nebylo vlastně jeho doménou? Všeho se zmocňoval tak 

jednoduše, samozřejmě, aţ demagogicky. My všichni míváme pochybnosti, Novák je neměl. 

Třeba byly, umění a věda’ skutečně jeho doménou.“) (P. Řezníček, 1986). 

 Pavel Řezníček se naproti tomu drţí své mystifikační linie, o čemţ nejlépe 

vypovídá jeho příspěvek Film o Járovi da Cimrmanovi – uráţka Jana Nováka, ve kterém 

nařkl Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, ţe vykradli skutečnou postavu Jana Nováka a 

vytvořili z něj svou postavu Járy Cimrmana. „Protoţe film o Cimrmanovi leţícím-spícím je 

vlastně filmem o Janu Novákovi, povaţuji ho za falšování historické skutečnosti…“ 

(tamtéţ).  
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  J. H. Kocman nepěje patetické chvalozpěvy v duchu novákovské tradice, ale 

realisticky popisuje přínos Jana Nováka pro svou osobu: „Zbyly mi jen nostalgické pocity, 

jako sentimentální upomínka na časy mého mládí, kdy jsem hledal svou identifikaci se 

světem a uměním… Měl dar dávat lidi dohromady, aby in margine jeho poezie nalézali 

sebe sama. Tak i já jsem Novákovi vděčen za svůj ţivotní i umělecký světonázor, byť nebyl 

mým učitelem, ale katalyzátorem.“ (tamtéţ). 

 Kaţdý vnímal Jana Nováka s různou mírou váţnosti a jinak také hodnotil jeho dílo, 

pro všechny však znamenal velkou míru inspirace. Byl člověkem, jenţ provokuje ostatní 

k aktivitě a tvořivosti. Bez něj by moţná nebylo brněnské bohémy a nebylo by ani Hvězd 

kvelbu, knihy, která nás seznamuje s jejími příběhy.  

2.3.2 Hvězdy kvelbu 

Tato vzpomínková kniha není souvislým příběhem. Obsahuje dvacet pět kapitol, 

přičemţ kaţdá popisuje nějakou ze zajímavých příhod a situací, někoho z okruhu bohémy. 

Jan Novák se neobjevuje zdaleka ve všech kapitolách. Poprvé se s ním setkáváme aţ 

v závěru třetí kapitoly prostřednictvím historky, podle které byl F. Kocourkem zachráněn 

poté, co byl svými odpůrci shozen do kašny. Dočteme se také o tom, jak probíhalo natáčení 

Fuksova filmu Pan Novák, jak byl Jan Novák pozván do Památníku národního písemnictví, 

jak udeřil Joţu Mrázka Hořického do hlavy, jak četl své verše přivázán na kříţi, jak psal do 

Národního divadla apod. Jsou zde pouţity Novákovy typické fráze a doslovné promluvy. 

Pavel Řezníček si nemusel vymýšlet, Jan Novák existoval.  

Zřejmou Řezníčkovu fabulaci nalezneme aţ v poslední kapitole knihy Smrt demiurga.  

2.3.3 Popel žhne  

Prostor pro fantazii se Řezníčkovi zcela otevírá v tomto volném pokračování Hvězd 

kvelbu. Autor rozehrává hru neuskutečněných moţností, a tak Janu Novákovi přichází 

dopis z Národního divadla o přijetí jeho baletu Hellé, přijíţdí za ním zástupci firmy Nikon, 

aby mu nabídli spolupráci, odhaluje se také dopis, ve kterém se Jan Novák doznává, ţe 

skákal na pérách po střechách domů, čímţ se později inspiroval Jiří Trnka, kdyţ natočil 

svůj animovaný film Pérák a SS. V pozůstalosti se také najde údajně dopis, ve kterém Jan 

Novák Jiřího Trnku za tento animovaný film ţaluje. Řezníček dává Novákovi pozvolně 

vstávat z hrobu. Novák se zjevuje jako duch svým kamarádům z bohémy, aţ nakonec oţije 

v poslední kapitole zcela, kdyţ mezi ně přichází s tím, ţe jeho smrt byla fingovaná a on 

zatím čtyři měsíce přeţíval v lesích u Velké Bíteše, kde se věnoval výhradně fotografování 

a občas vyráţel do města, aby své kamarády trochu postrašil. V této knize jiţ její aktéři 
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nevystupují jako brněnská bohéma, ale jako členové Vědecké společnosti Jana Nováka, 

coţ je další z Řezníčkových mystifikací. Nicméně pod touto hlavičkou vydal strojopisný 

soubor Anděl z Cejlu, o kterém byla řeč výše. 
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2.3.4 Blázny šatí stvol 

V tomto třetím pokračování Hvězd kvelbu je jiţ opět bohéma pohromadě. Jan 

Novák přijíţdí do Prahy, aby byl přítomen zkoušek jeho baletu Hellé v Národním divadle, 

avšak nelíbí se mu, ţe postavu prince Jana nemůţe hrát on sám, nýbrţ zaslouţilý umělec 

Barápeš. Pro hlavní ţenskou roli si pak představuje mladou baletku, kterou se zároveň 

snaţí svést. Jeho poţadavkům nechce být vyhověno a vše končí konfliktem, kvůli kterému 

se Jan Novák dostává do psychiatrické léčebny. Následuje řada vtipných příhod z prostředí 

léčebny. Bohéma se snaţí svého „kníţete“ dostat ven, a tak píše petice a spřádá plány na 

Novákův únos. Tomu se nakonec podaří uprchnout a ţije nějaký čas skryt mezi kočovnými 

cikány, s kterými sympatizuje a skládá o nich oslavné básně. Nakonec se k němu však 

dostane dopis, ve kterém je ţádán, aby se dostavil na obnovené zkoušky k baletu Hellé. 

Ovšem opět se dostane do konfliktu a znovu se ocitá v Bohnicích, kde je jedním z jeho 

ošetřovatelů také jistý Franz Dryje. Kniha končí okázalým happy endem. Novák dostává 

propustku, aby se jako autor mohl zúčastnit premiéry baletu, i kdyţ pro jistotu za asistence 

pečovatelů a ve svěrací kazajce. Balet sklízí velký úspěch. Všichni chtějí vidět autora.  

„Ale to se jiţ na jeviště řítí představitelé brněnské bohémy, která schválně přijela 

do Prahy na premiéru díla svého Pána a Učitele. Trhají z demiurga svěrací kazajku a 

zdvihají Mistra jako monstranci a ukazují ho davům. Hlediště jásá. Petr Pekárek líbe ruku 

kníţete brněnské bohémy. Pepča Pséčkař aplauduje. J. J. Boltzmann hvízdá na prsty. Jiří 

Pavlíček-Chrt češe demiurgovi pěšinku. Franta Kalfas zpívá na otevřené scéně hymnu 

brněnské „bohémy“. Goldflam Jásá. Fuksa točí… Na jeviště vbíhá zaslouţilý umělec 

Barápeš. Uklání se před Janem Horákem. Pak strhává ze sebe kostým prince Jana 

a vkládá ho do náruče demiurgovy. Demiurg přikyvuje hlavou, pak se chvatně souká do 

princovského hábitu. Majestátně se rozkročí. Světla v hledišti zhasnou. Brněnská bohéma 

se klidí z jeviště. Zazní sladká a mámivá hudba. Jan Horák povyskočí v nádherném grand 

échappé sauté a tančí, tančí roli prince Jana tak lehce jako ten pták, co vyletěl do oblak, 

Obecenstvo šílí.“ (P. Řezníček, 1998). 

 Kromě vlastní dějové linie příběhu, která je sama o sobě příkladnou ukázkou 

mystifikace inspirované osobností Jana Nováka, je příběh provázán typickými 

Novákovými výroky a básněmi, s kterými jsme byli seznámeni jiţ ve Hvězdách kvelbu, 

tím je mystifikační povaha díla dovršena.  
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2.3.5 Pan Novák 

Pavel Řezníček je hlavním, ne však jediným, kdo vytvářel, ale také šířil mýtus 

zvaný Jan Novák. 

Jak bylo popsáno výše, Karel Fuksa jiţ v roce 1969 natočil studentský film Pan Novák. Ve 

filmu je Novákovi dána příleţitost recitovat své verše, je s ním veden rozhovor, ve kterém 

například mimo jiné s váţnou tváří tvrdí, ţe měl jiţ stovky tisíc ţen, ale stále je panicem, 

neboť jeho panictví se kaţdý den obnovuje, tak jako on celý. Bezostyšně také prohlašuje, 

ţe střed světa se nalézá tam, kde se právě nalézá on sám. Ve filmu jsou také výpovědi 

členů bohémy na téma Jan Novák. Jiţ tehdy o něm Řezníček říká: „Novák je naším Járou 

da Cimrmanem.“ A dodává: „Kdyby nebylo Jana Nováka, museli bychom si ho vymyslet.“ 

Jan Novák ovšem existoval, a tak stačilo si vymýšlet o něm. Proslovy vztahující se k osobě 

Jana Nováka mají mít recesní povahu. Jsou kombinací přehnaně glorifikujících výroků 

a nenápadných naráţek na Novákovo podivínství, avšak ten se bral příliš váţně nato, aby 

tuto hru prohlédl. A tak bezděky dovršuje humornou působivost proslovů svými váţně 

myšlenými komentáři. Fuksův film vzácně zachytil také jeho projev, způsob mluvy, gesta, 

mimiku, to vše bylo důleţitou součástí Jana Nováka. Jeho oblek a seriózní vystupování 

spolu s obsahem jeho promluv přidávalo na komičnosti jeho osoby. 

   Na Jana Nováka si ve své divadelní hře Písek vzpomněl také Arnošt Goldflam. V 

Písku (1988) vystupuje postava nazvaná Demiurg, jeţ je v podstatě věrným zobrazením 

samotného Nováka. Demiurg hlásá tytéţ myšlenky, tímtéţ způsobem jako jeho předloha. 

2.3.6 Jan Novák ve 21. století  

Málokdo z těch, kteří Nováka znali, by si po jeho smrti dovedli představit, ţe 

Novák bude zajímat a inspirovat i téměř třicet let po své smrti. Největší podíl na tom mají 

právě Řezníčkovy vzpomínkové knihy. Řezníček dokázal o bohémě a Novákovi vyprávět 

poutavě a s patřičnou dávkou humoru. Podíváme-li se na film Pan Novák, shledáme, ţe se 

mu to podařilo bez toho, aby postavu Nováka karikoval, či jinak upravoval. Dalo by se říci, 

ţe ji spíše zakonzervoval pro další generace. O úspěchu prvního dílu jeho vypravování 

svědčí, ţe si ji můţeme přečíst uţ ve druhém vydání, které je doplněno o dobové 

fotografie, opatřeno několika doslovy a rozhovorem s autorem. V současné době se chystá 

dokonce její divadelní adaptace. Kromě toho se také Jan Novák dočká vydání svých básní, 

neboť je pro tisk připravován výbor z jeho díla Básník je sám.  

Nejspíše skrze článek Demiurg Jan Novák aneb Zaklínání samoty Pavla Řezníčka 

v Revolver Revue se k dnes jiţ kultovní osobě Jana Nováka dostal také současný básník 
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Vít Kremlička. Původně Novákovu postavu komisaře Šidla (V Kremličkově úpravě Šídla) 

najdeme v jeho nedávno vydané básnické sbírce Země noc. Tato se stala také příčinou 

údajného sporu dvou básníků. Básník Řezníček jakoby váţně říká: „Von ten Kremlička 

Nováka sprostě vykrad.“ Básník Kremlička se hrdě brání: „Jan Novák měl komisaře Šidla, 

psáno brněnsky, ale já mám komisaře Šídla s dlouhým í, to je rozdíl.“ Jejich rozepře však 

není skutečná, protoţe oba vědí, ţe je to hra. 

A hrát si chce také divadelní společnost Havranprkno. Mýtus kolem Jana Nováka 

tedy opět roste. Je rok 2005 a hosté netrpělivě očekávají představení nazvané Galavečer 

Jana Nováka. Představení má úspěch, oţívá opera Jan Novák Mesiáš, detektivní příběh 

Komisař Šidlo, básně a ukázky z jeho deníků. Jan Novák opět baví, aţ přes slzy není vidět 

na jeviště. Po představení se mezi návštěvníky nese otázka, zda je Jan Novák fiktivní, či 

skutečná postava. K dispozici mají návštěvníci broţuru, kde je fotografie Jana Nováka 

a pár řádek o něm z pera J. H. Kocmana a Pavla Řezníčka. Přesto však mnozí nevěří: 

„Člověk s takovým jménem, zjevem a tak kuriózně podivínský, to musí být jistě nějaká 

mystifikace, asi od Pavla Řezníčka.“ 

  A tak se dostáváme opět k výroku Pavla Řezníčka, ţe nebýt Jana Nováka, museli 

bychom si ho vymyslet. Jak jiţ bylo řečeno, Novák byl ideálním objektem pro hru 

a mystifikaci. Není divu, ţe tento bohatý potenciál zuţitkoval nejvíce Pavel Řezníček, 

jakoţto surrealistický spisovatel.  
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2.4 Tvorba 

Dílo Jana Nováka je pestré. Kromě útvarů jevištních (libreto k baletu, divadelní hra, 

pantomima, opera) napsal detektivní příběh o Komisaři Šidlovi. Obvyklé jsou také jeho 

obrany, kritiky a „eseje“. Těţištěm jeho tvorby je poezie.  

Jak jiţ bylo popsáno výše, Jan Novák přes všechny své snahy v oficiálním literárním světě 

neuspěl. Doboví kritici a literáti neváhali označit Novákovy básně za špatné. Je pravda, ţe 

formou ani obsahem neodpovídají představám o tom, jak by mělo umění vypadat, přesto se 

pokusme o jakýsi literární popis Novákova díla.  

2.4.1 Obecné rysy Novákovy tvorby  

Pokud jde o obecné rysy Novákovy tvorby, můţeme vyjít z toho, co ve svém 

doslovu k výboru Básník je sám (1980) napsal Pavel Řezníček: „Básnictví vzniklo 

z magických rituálů pravěkých kouzelníků, šamanů: básnictví je zaklínání. Jan Novák 

zaklínal strach ze samoty, strach z rozpáleného písku své pouště, na níţ vršil hromadu 

slov…“ Některé jeho verše opravdu působí spíše jako obměňované zaklínací formule, 

kterými zaklíná smrt a neustále si připomíná svou existenci a výjimečnost: „Já Jan Novák, 

jediný a absolutní, Brno Gottwaldova 90“ (tamtéţ). 

Jan Novák byl autorem spontánním, nestudoval, jak psát poezii, nectil časem 

prověřené autory. Poezii vlastně nerozuměl. Odmítal jakoukoliv techniku psaní. Teorie 

verše, rýmů, rytmu povaţoval za zbytečné. Těţko bychom hledali jakýkoliv kompoziční 

řád jeho básní. V některých případech jen formální členění textu napoví, ţe jde o báseň. 

Jeho verše byly psány prostým jazykem, jen nahodile a zřídka pouţívá básnické tropy a 

figury. Novákovo dílo můţe připomínat svou prostotou čínskou poezii, avšak on neměl ten 

dar říci prostou zkratkou vše, spíše naopak, někdy nám připadá, ţe mnoha slovy neříká nic.  

Dalším rysem jeho tvorby je zjevný narcismus. Sebe i svou tvorbu povaţoval za 

nedotknutelnou. Nikomu by nedovolil jakoukoliv úpravu svých textů.  

Jeho styl je spoluvytvářen také přítomností patetických klišé: Jsi nejkrásnější květ, 

z té nejkrásnější zahrádky / Jen tebe vidím a o tobě zpívám (…); „Ţivot je kouzlo : 

naplněný sen / ţij kaţdý jej plně-kaţdičký den.; Jiţ nechci hrát těm snobům pro potěchu / 

ţiju jen ve snách příštích dní (…); Tvé rety šeptají vroucností svou.; Ty svůdná panno, jak 

mě obestíráš / svými křídly, jak mně nabízíš / své sladké objetí (…)“ (P. Řezníček, 1980). 

Básně Jana Nováka bývají prostým popisem proţitých událostí: „Byli jsme v neděli v zoo / 

s kolegy Fuxou a Řezníčkem / v brněnské zahrádce zoo / před bystrckým rybníčkem / měly 

jít s námi pěkné holky / ty se však nedostavily / proto já ze zlosti / je také nejmenuji.; Byl 
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jsem jiţ dělníkem na stavbách / byl jsem pokrývačem / rozváţel jsem a roznášel jsem 

brambory / skládal jsem brambory s vagonů / Učil jsem se zámečníkem (…);  Seděli jsme 

vedle sebe s Kocourkem / -a on-dívku-po levici jeho / za námi seděla-celá suita / Goldflam-

vedle Olinky z druhé strany Fuksové(…)“ (tamtéţ). 

Ve svých básních se Jan Novák obhajuje, hněvá se, hrozí, vyčítá, poučuje, 

napomíná: „Chtělas dělat přede mnou / co se nehodilo-dělat / zamilovanou do loutky / a 

ještě ji přede mnou v noci doprovodit / kdyţ je pro tebe tak / “nepostradatelná“, kdyţ / ji 

tolik potřebuješ(…); „Jsi hloupá huso, však větší hlupák / vás vodí : vodí vás nenávist / 

k nám – dělníkům / vybíráš “thema“ západu / však na sebe nevidíš(…)“
4
 (P. Řezníček, 

1980). Z druhé strany vzývá a opěvuje, ať uţ svou ulici, svůj dům, své přátele svou matku 

a nejčastěji sám sebe. „Proč právě Já / jsem absolutní Bůh.! / protoţe u mě sešly se 

všechny / disposice a schopnosti absolutní / a já je umocnil poznáním sebe ! Jsem 

absolutní inteligence / -nejsilnější vůle! / Největší génius sám! / absolutní a jediný Vítěz, ve 

všem / všeho a všech středem. / Já: Jan Novák Gottwaldova 90, Brno.“ (tamtéţ). 

 Poslední otázkou této části, neţ přistoupíme k bliţšímu popsání jeho torby, je, kam 

zařadit Jana Nováka ve světě literatury. Tato otázka jiţ byla proti vůli autora nastíněna za 

jeho ţivota. Potřebujeme-li tedy škatulku, nabízí se nám naivní umění. Naivní tvůrce se 

podle Radima Kopáče, který se naivním básnictvím zabývá, vyznačuje především 

bezprostředním, nestylizovaným projevem. Autor naivista si komický potenciál (jak píše 

eufemicky Kopáč) neuvědomuje. Poezie těchto autorů má charakter vyprávěcí a „snaţí se 

o popis jevové skutečnosti“. Zaměřují se na konkrétní věci, místa, osoby. Místo obrazných 

vyjadřování se snaţí, co nejlépe popsat skutečnost. Prioritou těchto autorů je důrazný rým.  

Srovnáme-li si naše vymezení obecných rysů Novákovy tvorby s touto Kopáčovou 

charakteristikou naivních básníků, lze říci, ţe Jan Novák skutečně byl naivistou. Od 

naivistů se liší jen tím, ţe si nepotrpí na berličky v podobě důrazných rýmů. Radim Kopáč 

ve své antologii naivního umění píše: „Precizní vnějšek básnické stavby, tedy především 

důrazný rým, mnohdy absolutní, bývá u naivních poetů zohledňován v prvé řadě…“ (R. 

Kopáč, 2005, 19).
 
Jan Novák však klasickou vnější podobu básní neuznává, nesnaţí se 

o rým ani o pravidelný rytmus. K umění řemeslo podle Nováka nepatří: „Nikoliv “řemeslo-

technika“-ale univerzální umělecká buňka je směrodatná v umění. “Řemeslník-technik“ 

                                                           
4 Báseň pojednává o situaci v divadle Husa na provázku. Novák kritizuje dramaturgii uvedeného divadla. 
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zůstane vţdy jen “řemeslníkem-technikem“. Umění mu bylo, je a zůstane vţdy cizí-

vzdálené.“ (P. Řezníček, 1980). 

 

2.4.2 Dílo básnické 

2.4.2.1 Kompoziční a jazyková rovina:  

Není snadné popisovat Novákovu poezii podle tradičních zásad literární teorie 

a versologie. Přesto se pokusíme nastínit typické kompoziční aspekty Novákovy poezie 

jazykem nám známým. Básně obvykle nebývají členěny do strof, jsou jednotným proudem 

veršů. Lineární členění jeho básní je asymetrické. Většina básní neobsahuje rýmy. 

Typickým rysem Novákových básní je časté pouţívání interpunkčních znamének, zejména 

dvojtečky, pomlčky, uvozovek a středníku. Tato interpunkční znaménka pouţívá pro 

zdůraznění určitých částí verše, nebo verše celého. Pro větší efekt mohou být interpunkční 

znaménka oddělena od slov několika mezerami. Pomlčky pak bývají zmnoţovány v různě 

dlouhé řady. Grafické členění bývá různé, v některých případech verše plynou jeden za 

druhým a tvoří dlouhé nečleněné sloupce, v jiných případech bývají začátky veršů různě 

posunovány v nepravidelném rytmu, a tvoří tak nepravidelné útvary.   

„Příhoda 

 Ta je uzavřená 

-a všechny předem.  

My vytvořili jsme  

pravý ráj :  

skutený bohatý eden : 

 a všechno ve všem vytvořené uskutečněné a osvojené si. 

-a jdeme zase dál : všechno 

ve všem předem : 

to jsme my :     já     : 

 Jan Novák. :- tak 

Tomu bylo, je a bude vţdy. 

-a nikdy ne jinak. (…)“
 

(P. Řezníček, 1980). 

 Jak jiţ bylo uvedeno výše, jazyk Novákových veršů je spíše jednoduchý. Není však 

zcela prost jednoduchých metafor a přirovnání. „Mi ji předhodili k snědku – pzn. dívku;  

Jak tak šla - pérovaly jí ty náloţe; Vyskočte na bujného pegasa skutečných umění“ atd.  

Co se týče jazykových prostředků, snaţí se, v duchu svého domnělého klasicismu, 

vycházet ze spisovné češtiny, ovšem přítomny jsou také prostředky hovorové, nářeční 

a vulgarismy: „papeţské svině; vede k těmto hajzlovinám; jseš idiot“ atd. Asi nejtypičtější 

je pro něj hojnost zájmen záporných (nikdy, nikdo, ţádný, nic), neurčitých (všechen, 
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kaţdý), příslovcí (vţdy, navţdy) a přídavných jmen vyjadřujících jedinečnost a kladné 

vlastnosti. Přídavná jména bývají pro zesílení svých významů stupňována. 

 Jazykovou zvláštností jeho textů obecně je psaní dlouhých samohlásek v minulém 

čase sloves. Pavel Řezníček k tomu říká: „V Brně se délky slabik většinou krátí/ rvat místo 

rvát, krast místo krást, psat místo psát, sila místo síla atd. / Novák si to uvědomoval, a aby 

se nedopustil faux pas, psal zásadně vše dlouze: dělál, zůstál, sekál, rvál atd.“ (P. 

Řezníček, 1980). 

 

2.4.2.2 Tématická rovina:  

Básně Jana Nováka můţeme rozdělit do dvou hlavních okruhů na poezii 

společenskou a reflexivní. 

  Ve svých společenských básních „napravuje svět a lidstvo“, kritizuje západní 

kulturu, církve, kritiky. Ztotoţnit se s jeho pohledem na svět a společnost je prakticky 

nemoţné: „Jen soukromé vlastnictví vede k těm / hajzlovinám-dělá zvířata s lidí / kteří 

vlastně nic nepochopili (…) ; (…)jiţ nikdy pošlapat demokracii / jiţ nikdy byrokratický / 

stát /kdy by kancelářské krysy / běhaly ze do dveří / jiţ nikdy vládu burţoazie / či jejím 

zmetkům / -jen z těchto postulátů / -je jistý pokrok všem / Dnes / zamysli se kaţdý / a vzdej 

hold / tichém v duchu / těm “padlým“ / za dobrou věc / kteří jen proto ţili / aby den bílý / 

jiţ zářil všem / všem bez rozdílu / barvy pleti / příslušnosti kmene / skupiny či národa / -

všech týká se krásný ţivot ţít / -všech týká se / světa obroda.“ (P. Řezníček, 1980). 

V brněnské kavárně přivázán ke kříţi, zahalen jen bederní rouškou pak ale recituje: „I 

Kristovi rodiče prchli z Izraele / - doby Herodovy / i v té době byl Egypt / demokratičtější – 

neţ / rozměry nepatrný Izrael / však v podstatě je dobrý / jak i dnes je nám / bliţší Egypt / 

protoţe jeho politika je demokratická / a politikou dnešního Izraele / je bigotní / nacistický 

šovinismus / t. j. sionismus, který chce ctít / nesmysl skutečnosti / lidé zbavte se chlupů na 

zádech / zbavte se zvířete v sobě / - staňte se lidmi / …neříkejte, ţe je daleko / se svou 

servilní / hrabivou blbostí / - kaţdá církev jsou jiţ / středověké kraviny světa…“ (tamtéţ). 

Jan Novák nechtěně spojuje nespojitelné, kdyby to dělal s jasným rozumem a 

úmyslně, dosáhl by moţná uznání v některém z moderních uměleckých směrů, nejspíše 

v dadaismu. On ale myslí vše smrtelně váţně. Je demokrat, komunista, ateista a jediný bůh, 

vševědoucí správce vesmíru a demiurg. 
 

 Jeho básně milostné pojednávají o konkrétních dívkách, které byly právě v centru 

zájmu básníka. Jména těchto konkrétních dívek se také objevují v názvu básně, nebo 
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v závěrečném věnování: Ivance, Aničce, Jelence…Tak jako ostatní básně jsou i tyto 

typické syrovostí, konkrétností a neskrývanou popisností. Autor vedle sebe při líčení 

milostných záţitků staví výrazy, které evokují cudnost lidových písní: „Nadzvedl jsem ji 

sukénečku / byla sladká jako med / vzali jsme se spolu za ruce / a šli spolu do háječku 

(…)“ (P. Řezníček, 1980). Čím však lidové písně většinou končí, tím Jan Novák teprve 

začíná. V dalším pokračování básně se červenáme i my, kteří jiţ nejsme generací zvyklou 

na milostné scény končící zhasnuvší se lampičkou: „Ona se zapýřila studem i já jsem 

neměl nic na sobě / a to Co přečnívalo mi, to jsem jí půjčil / a ona svojí ručkou lakovanou 

červeně / to hladila tak něţně dojemně, ţe abych já jí oplatil tu něhu / sklonil jsem hlavu 

mezi její nohy…/ i ona počala mě líbat / moje přečnívání vzala do líbání a jakoby na ně 

chtěla hrát…(…)“ (tamtéţ). Kombinace cudných ruček, blůzek, třešniček a sukének 

s nekódovaným popisem milostných aktů dává jeho milostným básním punc chlípnosti, 

nebo dokonce pornografie: „Je to panenka cudná-jak jiţ bylo vzpomenuto vpředku / 

„Lidušky Náhrobské vzpomenuto / -kaţdý je rád / -kdyţ má tu svojí věc / -v té jejich 

zatknutou (…)“ (tamtéţ).  Kromě podobně laděných básní Novák píše i básně o lásce 

obecně, tyto se pak vyznačují patetickými klišé jako: „Láska / je světlem / jeţ svítí / 

v “temnotách“ ţití // Jen s láskou / dojdeš cíle “bez ní“ nelze kam jíti“ (tamtéţ). 

 Nejtypičtější je Jan Novák v rozjímání nad sebou samým. V mnoha drobných 

variacích pěje chvalozpěvy na svou osobu. Povaţuje se za střed vesmíru, jediného 

a absolutního boha, mesiáše ve všem a navţdy nesmrtelného, věčně mladého a krásného, 

univerzálního.  

Zájmeno já patří k jeho nejčastěji uţívaným slovům. Jako by chtěl neustále 

dokazovat svou existenci ostatním i sobě. Byl tak jiný, ţe si opravdu musel připadat 

neskutečný, nebo naopak jediný skutečný. S narcisistickým opěvováním své jedinečnosti 

šel ruku v ruce pocit nepochopení a samoty, ze kterých se také zpovídá ve svých básních: 

„Samota hocha: proč jsi sám? / Coţ ţádná se ti nepodobá-tvému ideálu? / Není ţádná 

hodná či tolik inteligentní? / Aby ti porozuměla?(…). (tamtéţ). 

Pocity osamělosti a nepochopení jsou ve světě umělců jevem poměrně obvyklým. 

Jan Novák napsal několik básní, kde se nad osudem básníků zamýšlí. (Být básníkem, Není 

oblíben, Básnický debut, Kritik). Zde usouvztaţňuje pocity výjimečnosti, nepochopení 

a osamocenosti s údělem básníka.  

Jan Novák byl básníkem, proto byl sám. Ještě spíše však byl sám, a proto byl básníkem.  
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3. Jan Lukeš 

 

3.1 Informační zdroje 

Podivín, pacient a spisovatel Jan Lukeš měl za svého ţivota jen jediného čtenáře. 

Byl jím profesor Jaroslav Stuchlík. Odkupoval od Lukeše rukopisy jeho rozmanitých děl, 

avšak spíše neţ literárními důvody byl Stuchlíkův zájem dán potřebou získat podklady pro 

psychiatrickou kazuistiku. Kaţdopádně však díky psychiatru Stuchlíkovi, který se 

Lukešovým případem zabýval od roku 1947 aţ do své smrti, se zachovala velká část 

Lukešových rukopisů. 

 Vztahem obou muţů se budeme podrobněji zabývat níţe, na tomto místě nutno říci 

jen tolik, ţe nebýt Jaroslava Stuchlíka, nebylo by dnes ani Jana Lukeše. Jaroslav Stuchlík 

nejen ţe odkupoval rukopisy Jana Lukeše a schovával si korespondenci od něj, ale také ho 

medializoval prostřednictvím svých odborných prací na poli psychiatrie, a dokonce se před 

svou smrtí chystal vydat studii o Lukešovi kniţně, to uţ však nestihl. 

 Jakýmsi posmrtným Lukešovým mecenášem se stal Vladimír Borecký, který se, jak 

jsme se jiţ dočetli, zabýval problematikou takzvaných mašíblů, či obzvláštníků velmi 

intenzivně. Jan Lukeš byl jedním z těch, na které Borecký zaměřil svou pozornost ještě 

více.  

Boreckému se podařilo dohledat dceru Jaroslava Stuchlíka a získat od ní Stuchlíkovu, 

potaţmo Lukešovu pozůstalost. Edičně se pak zaslouţil o vydání několika Lukešových děl, 

korespondence profesoru Stuchlíkovi a Stuchlíkovu studii Neofatické polyglotie 

psychotiků.  

 Díky Boreckému se dostal Jan Lukeš opět do povědomí  literárního světa, kde 

zaujal Jana Hýska a Andreje Stankoviče, kteří se pustili do dalšího pátrání po jeho zbylých 

spisech. Podařilo se jim na půdě domu, kde Lukeš v posledních letech pobýval, ‚bájnou‛ 

krabici s notovými zápisy jeho oper nalézt. Ve sklepení bohnické léčebny pak Jan Hýsek 

objevil další Lukešovou pozůstalost. Její část se nyní nalézá v Památníku národního 

písemnictví jako nezpracovaný fond, část pozůstalosti by se pak měla nacházet 

v soukromých sbírkách Jaromíra Vogela a Jana Hýska. Jan Hýsek je zároveň zakladatelem 

a členem Přípravného výboru nadace MuDr. Jana Lukeše, který si klade za cíl připravit 

k vydání Lukešovy rukopisy. K tomuto účelu by pak mělo slouţit vydavatelství Lege artis. 

 V naší práci vycházíme především z kniţních publikací, jeţ k vydání připravil 

a svými obsáhlými doslovy doplnil Vladimír Borecký. Ten je také autorem hesla o Janu 
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Lukešovi ve Slovníku českých spisovatelů od roku 1945. Velmi nám pomohly, co se týče 

Lukešovy bibliografie, také webové stránky přípravného výboru.
5
                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Viz pouţitá literatura. 
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3.2 Ţivot 

Jan Lukeš se narodil 12. července roku 1912 v Praze. Vyrůstal na Vinohradech se 

svým otcem Františkem, který byl berním úředníkem, a matkou Helenou rozenou 

Pytlíkovou, jejímţ strýcem byl, jak Jan Lukeš později rád připomínal, Antonín Sova. 

V rodině s Lukešovými jeden čas ţila Janova sestřenice Ema, která se zabývala studiem 

jazyků. Po obecné škole studoval Lukeš bez obtíţí na reálném gymnáziu ve Slovenské 

ulici. Byl povaţován za velmi nadaného studenta, avšak někdy šokoval výkyvy ve svém 

chování. Po absolvování gymnázia se přihlásil na techniku, avšak nakonec přešel ke studiu 

medicíny na Univerzitě Karlově, kterou dokončil v roce 1938. Vojenskou sluţbu strávil na 

Slovensku. V době druhé světové války praktikoval jako lékař na různých pracovištích. 

Nejprve na dermatologii, kde byl poprvé vyzván, aby se nechal vyšetřit na psychiatrii. Jeho 

chování zde zřejmě jiţ vykazovalo prvky podivínství. Dále pracoval jako externista 

v motolské nemocnici a pak v nemocnici v Třebíči a v Lounech. V roce 1943 byl vyšetřen 

profesorem Myslivečkem, který vystavil diagnózu paranoidní schizofrenie. Je zajímavé, ţe 

i přes tuto diagnózu byl zaměstnán jako závodní lékař firmy Avia Letňany, spekuluje se 

v této souvislosti o nějakém druhu kolaborace, ale bliţší okolnosti nejsou známy.  

Po roce 1945 měl jiţ pro svou diagnózu problém sehnat místo lékaře. V této době 

se zabýval šířením tzv. paxismu, který charakterizoval jako hnutí za odzbrojení a proti 

rozpoutání nových válek v budoucnu. Hnutí kladlo důraz na náboţenské a národní tradice. 

Lukešovo vyprávění, co se týče rozsahu aktivit hnutí, je velmi pestré, ale zní aţ příliš 

neuvěřitelně, drţme se tedy prozatím faktů. 5. února 1946 byla u Lukeše provedena 

prohlídka a byly mu zabaveny všechny spisy týkající se paxismu. Od výslechu 

v Bartolomějské ulici byl převezen do Kateřinek, kde byla potvrzena diagnóza paranoidní 

schizofrenie a Lukeš byl částečně zbaven svéprávnosti. Jeho otec byl jiţ v té době mrtvý, 

jeho opatrovnicí byla tedy ustanovena matka. Po propuštění se snaţil ţivit manuální prací, 

avšak v ţádném zaměstnání nevydrţel déle neţ několik týdnů. Po těchto neúspěších se 

pokoušel obstarat si invalidní důchod, v této záleţitosti se obrátil na Jednotu českých 

lékařů.  

Zde si ho všiml profesor Jaroslav Stuchlík, který ho pověřil externí spoluprácí na 

lékařském slovníku. Poté se Lukeš ţivil opět jako dělník, tentokrát v Tesle, kde vydrţel 

téměř rok. Dále pracoval jako zřízenec v jedněch praţských lázních. Profesor Stuchlík jiţ 

v této době odkupoval jeho rukopisy. Jan Lukeš ho zaujal svým podivínstvím a svou 

invencí. Stuchlík také nebyl s kolegy příliš za jedno, co se týče Lukešovy diagnózy. 
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 Prosazoval názor, ţe jde spíše o psychopatii neţ o psychózu. Na přímluvu prof. 

Stuchlíka se v roce 1951 vrátil na nějaký čas k lékařskému povolání. Byl zaměstnán 

v psychiatrické léčebně v Kosmonosech jako sekundární lékař. Toto své zaměstnání však 

vnímal s nedůvěrou, neboť byl přesvědčen, ţe tam byl vlákán na pozorování. Jeho chování 

zde bylo nestandardní, známým příkladem jsou jeho barevné pláště. Bílé doktorské pláště 

si obarvil na různé barvy a nosil je pak podle nálady, kdyţ byl rozrušen, nosil červený, 

kdyţ měl radost, oblékal růţový, tmavomodrý nosil, kdyţ mu bylo smutno apod. Jeho 

paranoidní stavy se zhoršovaly a vše došlo tak daleko, ţe z léčebny utekl. Tímto svým 

skutkem se zapsal do povědomí jako první lékař, který utekl z léčebny, přičemţ pacienti 

tuto skutečnost nahlásili řediteli ústavu. Tímto skutkem také nadobro ztratil šanci ještě 

někdy pracovat jako lékař. Byl mu vyměřen invalidní důchod 300 Kčs.  

 Od chvíle svého penzionování se naplno věnoval své tvorbě, jejím přepisům 

a uspořádávání. V roce 1958 mu zemřela matka a on se přestěhoval z vinohradského bytu 

do Vršovic. Stále měl však oporu v prof. Stuchlíkovi, který byl, dle všeho, jeho jediný 

blízký člověk.  

Pro Lukeše totiţ nebylo snadné navazovat kontakty s lidmi. Není například známo, 

ţe by měl někdy nějaký vztah se ţenou. Nikdy se neoţenil. Se Stuchlíkem se vídal 

pravidelně a zachována je i rozsáhlá korespondence, zejména od Lukeše Stuchlíkovi. 

Přesto však ani jemu Lukeš úplně nevěřil a obviňoval ho, ţe si na jeho případu staví 

kariéru. Toto své podezření zasílal Lukeš písemně na různá místa, byl tedy svému 

mecenáši poměrně nebezpečný. Stuchlík však přesto s Lukešem kontakt nepřerušil aţ do 

své smrti v roce 1967.  

 Stuchlíkova smrt znamenala pro Lukeše ztrátu smyslu tvořit a moţná i ţít. Neměl 

uţ nikoho. Po okupaci v roce 1969 se stáhl do sebe, přestal vycházet ven. Sousedé si 

stěţovali na zápach, který se linul z jeho bytu. Po jedné nehodě s komínem, kterou Lukeš 

způsobil, byla do jeho bytu přivolána sociální pracovnice, která shledala, ţe byt je 

v desolátním stavu. Na nátlak a pod hrozbou vystěhování se Jan Lukeš sám přihlásil 

k pobytu v Bohnicích. Z Bohnic byl v roce 1972 přeloţen do Domova důchodců pro 

duševně nemocné v Terezíně, kde v roce 1977, zcela zapomenut a opuštěn, zemřel. Není 

známo, ţe by v této době na čemkoliv pracoval. Pohřben byl do hromadného hrobu v Ústí 

nad Labem. 
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3.3 Mýtus 

Lukešovo dílo, o kterém bude bliţší řeč v následující kapitole, se nestalo 

předmětem zájmu pro jeho literární kvality, ale spíše jako výplod duševně choré osoby 

s vysokou inteligencí, coţ je, zvláště z psychologického hlediska, zajímavá kombinace. 

Nechceme však tvrdit, ţe by si samo o sobě nezaslouţilo větší pozornost a nechceme mu 

jistě upírat ani určité literární kvality, avšak v rámci mýtu a mystifikace nás bude zajímat 

jen ta jeho část, která má k tomuto tématu úzký vztah. Zejména se budeme zabývat jeho 

umělými jazyky a jejich genezí.   

3.3.1 Jazyk Ishi a další umělé jazyky 

Jan Lukeš měl vytvořit šestnáct umělých jazyků, z nichţ gramaticky 

nejpropracovanější je jazyk Ishi (čti iši).  

Z historie jsou známé snahy vytvořit umělý jazyk, který by překlenul komunikační 

bariéru mezi jednotlivými národy
6
, avšak Jan Lukeš tyto ambice nemá. Zato předkládá 

hned několik paralelních teorií původu jazyka Ishi a dalších, přičemţ tyto teorie jsou spolu 

v evidentním rozporu. Přesto na nich autor trvá. Tímto se zařadil do oblasti neofatických 

psychotických jevů. Těmi se zabýval výše zmíněný psychiatr a mecenáš Lukeše, Jaroslav 

Stuchlík, ten o Lukešovi jako o pacientovi publikoval několik článků, na základě kterých 

byl Jan Lukeš dále mytizován. Ucelená Stuchlíkova studie na toto téma vyšla aţ 

v devadesátých letech pod názvem Neofatické polyglotie psychotiků a je výchozí 

literaturou v oblasti Lukešových jazyků a jejich původu.  

Vraťme se však nyní k oněm teoriím. Jan Lukeš předkládal své jazyky jako 

dorozumívací prostředek na asteroidu Thetis. Na tom by jistě také nebylo nic zvláštního, 

pokud by Lukeš prezentoval Thetis jako fantastické scifi a přiblíţil se například tvorbě J. 

R. R. Tolkiena, který taktéţ vymyslel jazyk svého fiktivního světa Středozemě. Lukeš však 

trval na skutečné existenci asteroidu, a dokonce na svém setkání s mimozemšťankou. 

K tomuto setkání mělo dojít, kdyţ vesmírná loď ztroskotala nedaleko jeho chalupy u 

Solipisk. Z Lodi pak prý vystoupila Dahorjáné, která se svým otcem utíkala z Thetidy, jiţ 

čekala sráţka s jiným vesmírným tělesem. Dahorjáné ho pak kromě jazyků seznámila s 

geopolitickou situací na asteroidu a s jeho historií. Dahorjáné se následně měla stát jeho 

milenkou, a nakonec i manţelkou, a to díky tomu, ţe se mu pro ni podařilo vymoci 

papeţský dispens. Oţenit se s ní měl v kostele sv. Ludmily na Vinohradech.  

                                                           
6
 Nejznámějším umělým jazykem je Esperanto. 
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Další Lukešovou kosmologickou verzí je, ţe se rozvzpomněl na svůj minulý ţivot, 

který proţil na asteroidu, na nějţ se chystá v dalším ţivotě vrátit jako panovník. 

 Jan Lukeš předkládá také teorii z oblasti vývojové psychologie, která postihuje 

skutečný vznik jazyků a mystifikací s nimi souvisejících. V rámci své vývojové teorie 

rozdělil vznik jazyka Ishi do čtyř etap, vţdy cca po pěti letech svého ţivota, počínaje 

šestým rokem. V té době byl Lukeš nemocen a pro zkrácení dlouhé chvíle si vytvářel 

z různých krabiček, tuţek atd. města, kde pojmenovával ulice, domy apod. Jiţ v této první 

fázi Lukeš pojmenoval svůj jazyk názvem Ishi, coţ potvrdili také členové jeho rodiny. O 

této fázi Stuchlík ve své studii píše: „Byla to v podstatě řeč obyvatelů vystavěného 

a vybájeného města. Tedy produkt dětské hravosti, dětské fantasie, jak se říkává; zkrátka 

dětského ludismu. Svým počínáním ovlivnil i své okolí tak, ţe se matka, sestřenice i jiní 

jeho řeči učili“ (J. Stuchlík, 2006, 88).  

Druhá etapa Lukešova zájmu o jazyk nastala kolem dvanáctého roku jeho ţivota, 

takţe zhruba v roce 1924.
7
 V době mezi těmito mezníky Lukeš svou řeč podle svých slov 

nerozvíjel. Impulsem k navrácení se k jazykům byla opět nemoc. Ishovština je zde na 

základě školních znalostí jiţ viditelně obohacena o prvky latiny a němčiny. Co se týče 

mýtu o asteroidu, vzpomíná Lukeš: „Myslím, ţe jiţ v době předgymnaziální měl jsem 

hotovou kompletní soustavu polytheistické mythologie seskupené okolo bohyně lásky 

Rušibdy, pro kterou jsem nalezl předlohu v japonské bohyni tisíciruké Kvanoně, jejíţ sochu 

jsem viděl vyobrazenu jiţ také v dětství ve Světozoru nebo snad v některém cestopisu od 

Havlasy“ (V. Borecký, 2000, 150). Podobným způsobem podává výklady také 

k významům slov z iškovštiny, jak také svůj jazyk nazývá. Pro Stuchlíka tedy vytvářel 

cenný materiál pro zkoumání psychologických vazeb mezi jazykem a zkušenostmi. Do 

roku 1925 klade Lukeš vznik svého cestopisu Putování napříč Marmokojem. 

 Po třetí se k iškovštině vrátil ve svých dvaceti dvou letech, tedy v roce 1934. V této 

době jiţ zcela uvědoměle propracovává gramatiku jazyka, a to na základě gymnaziálních 

znalostí, ve snaze dokončit započaté dílo. V této době se také rozhodl do iškoviny 

překládat modlitby a později i další texty. Sám také tvrdí, ţe jiţ v této etapě existovalo 

iškovské písmo, avšak doklady pro to nejsou.  

 Čtvrtá etapa spadá do roku 1939. Stuchlík se domnívá, ţe šlo v této vypjaté době 

o Lukešův únik před realitou. Lukeš sám však uvádí, ţe měl zkrátka po promoci na vojně 

za dlouhých nocí více času. Touto etapou končí vývoj jazyka Ishi. Lukešova jazyková 

                                                           
7
 Vladimír Borecký klade vznik této etapy jiţ do roku 1923. 
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kreativita však ještě pokračuje pátou a šestou etapou, vyvolanou zájmem Jaroslava 

Stuchlíka. V těchto etapách (v roce 1945 a 1951) pracoval na ostatních jazycích asteroidu 

Thetis, avšak ţádný z nich jiţ nepropracoval tolik jako iškovštinu. 

Z hlediska mystifikace je v souvislosti s první etapou nejzajímavější, ţe Lukeš 

podal Stuchlíkovi celou řadu hypotéz o vzniku názvu Ishi. Stuchlík se vyjadřuje k šesti 

nejzajímavějším a hodnotí i míru jejich pravděpodobnosti. Je zřejmé, ţe Lukeš si v tomto 

směru pohrával se svou fantazií i s profesorem Stuchlíkem. Uvádí například, ţe název 

vznikl přehozením písmen ve zkratce IHS, kterou Lukeš jiţ jako dítě pozoroval v kostele, 

dále uvádí například moţnost, ţe jde o zkomolení německého slova Ich, neb rodina byla 

českoněmecká. Moţná však prý byla inspirována slovem Išek, coţ bylo rodinné označení 

pro domácího skřítka a také se tak říkalo „bábě“ kořenářce z okolí. S jednou teorií přišla 

dokonce i Lukešova matka, která tvrdila, ţe slovo vzniklo nejspíše z domácí podoby jména 

František, jak se jmenoval Lukešův otec. Lukešovi se však nejvíce zamlouvala teorie 

o vzniku z křesťanské zkratky IHS a v pozdější době pak samozřejmě tvrdil, ţe se vše 

dozvěděl od Dahorjáné. Sám Stuchlík si není jist, zdali jde o projev choré mysli, či 

básnickou fabulaci. „Hned předem podotýkám, ţe nelze dobře rozpoznati, zda jde v tomto 

konkrétním případě o paranoidní produkci, tedy o blud, nebo o básnickou, resp. 

spisovatelskou schopnost a činnost. V některých případech – byť neochotně – zřejmě 

přiznává jakési básnické fabulace…“ (J. Stuchlík, 2006, 123). Na jiném místě se dokonce 

dočteme: „V celku např. jiţ rozhovor o pojmenování má poslední léta vţdy charakter 

bagatelizační ironizace, stejně jako písemné vysvětlivky, které dodal… Pacient by ostatně 

tvořil nová vysvětlení, jak dává zřejmě najevo bagatelizačním ujištěním, ţe na tom nezáleţí 

a ţe vymyslí další hypothesy, bude-li třeba nebo nespokojím-li se s dosavadními“ (J. 

Stuchlík, 2006, 119). 

Je tedy patrné, ţe šlo v případě Lukeše o záměrnou hravost, avšak tato přerůstala ve 

stavy, kdy Lukeš sám podléhal své přesvědčivosti, takţe odmítal přistoupit na fakt, ţe jde 

o pouhou fabulaci.  

Informace o vývoji svých jazyků a paralelně vznikajícího světa na asteroidu Thetis 

podal Lukeš v několika svých spisech, které mají ráz mystifikace. Zajímavá je v tomto 

směru zejména úvodní strana spisu On byl první proti (Ţivot v umění a chorobě) z roku 

1956. Za autora tohoto spisu označuje Lukeš Doc. Mudr. a h. c. Dr. Svetobola Ţvánivce, 

kandidáta a člena korespondenta ČSAV. Sám sebe pak představuje jako paranoidního 

schizofrenika Víta Nezmara, který jako první protestoval proti atomové zbrani. Takovým 
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titulem zjevně paroduje uznávané lékaře, kteří se podíleli na jeho diagnóze, a pak také 

akademii věd, která  nebrala v potaz Lukešovu tvorbu. Svým pseudonymem pak vyjadřuje 

svou nezdolnost. Mystifikací je také věnování tohoto spisu profesoru Stuchlíkovi k jeho 

šedesátým pátým narozeninám Stuchlíkovou školou, neboť ţádná taková neexistovala.  

O svých etapách tvorby jazyka píše také ve spise Umělý jazyk Ishi – výtvor 

psychopatického wunderkinda, nejspíše z roku 1951. Jakoţto jeho autora zde označil 

samotného Stuchlíka. Lukeš zde tedy o sobě píše ve třetí osobě s jakýmsi odstupem, jako 

by psal psychiatrickou kazuistiku sám o sobě. Jako důvod vytvoření vlastních jazyků uvádí 

prostou snahu se odreagovat a pobavit. Verzi o Dahorjáné zde zatím nerozvíjí. V závěru 

pojednání pak své počínání shrnuje takto: „Tam, kde jako v našem případě, jde spíše 

o jazyk tajný, určený pro vlastní kochání, bývá motivem narcistická mago-erotická 

schizopatie… Za dalších 5-6 let ve 39. roce začali pacienta obtěţovati časté sny s Iši 

komplexem, a začal se nám v sezeních psychoanalýzy svěřovati. Toto svěřování a ochotné 

ukazování dokumentárního materiálu dovolujeme si označiti jako V. a snad jiţ poslední 

etapu“ (V. Borecký, 2000, 142). Ironie a sebeironie na podkladu mystifikačním je 

v případech zmíněných pojednání zjevná.  

Na závěr tématu iškovského nemůţeme opomenout uvést, jak se Lukeš ‚vypořádal‛ 

se střetem dvou protichůdných teorií, které o původu iškovského jazyka a thetidského 

světa, vyslovil. V dopise Jaroslavu Stuchlíkovi s názvem Oţenil jsem se s nepozemšťankou 

a co mně provedla píše: „Důleţité je uvésti, ţe podle nynějšího stavu mého bludu veškeré 

mapy, slovníky(...) byly nalezeny v kufrech v troskách onoho astrónského aeroplánu a 

takovým způsobem se dostaly na tento svět a do mých rukou. Dahorjáné pak mě naučila 

hovořiti ishovsky i jinými jazyky. Toto je všem velmi pozdní koncepce, kterou jsem zřejmě 

v dětství nechoval a která vznikla aţ v roce 1935. Podle této koncepce pak vlastně onen 

velitel královských četníků Paňil nejsem já (Lukeš), nýbrţ zcela cizí muţ“ (V. Borecký, 

2000, 155). Dále se ještě na chvíli vrací k vývojové teorii, kdyţ odkazuje, ţe se při psaní 

svého cestopisu nechal inspirovat Caesarovými Zápisky o válce galské. Pak však pokračuje 

ve svém vyprávění o Dahorjáné.  

Rokem původu této teorie nemohl být Lukešem uvedený rok 1935, neboť ještě 

v roce 1951 se o ní ve spise Umělý jazyk Ishi nezmiňuje. Na jiném místě však, jak 

zdůrazňuje Borecký, Lukeš píše: „Astrónský komplex stál ve sluţbách románu“ (V. 

Borecký 2000).  
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Kaţdý nechť posoudí sám, do jaké míry se v případě Lukeše jednalo o mystifikaci 

nezáměrnou a do jaké míry záměrnou, čili literární, svědčící ve prospěch románu.  

3.3.2 Co byl paxistický puč 

Mystifikacemi je obestřena také Lukešova činnost v „oblasti politické“. Znechucen 

násilím a zbytečně zmařenými ţivoty obětí druhé světové války, zejména výbuchem 

atomové bomby v Hirošimě, se Lukeš rozhodl aktivně zapojit do dění „politického“. Jeho 

zpověď na toto téma nalezneme v dopise, který adresoval poslanci Ivanu Málkovi v roce 

1960 s názvem Co byl paxistický puč v Praze o Vánocích r. 1945.  

Dopis pravděpodobně nebyl nikdy odeslán. Obsahuje Lukešovu zpověď o paxistickém 

hnutí, které údajně zaloţil. 

Na myšlenku zaloţit hnutí proti vojenské agresivitě ho přivedl jakýsi páter Mudra, 

jehoţ existence je nejasná. Seznámit se s ním měl údajně za svého působení v Motole 

během války. Následovaly dlouhé hovory, jejichţ vyústěním se stal nový myšlenkový směr 

paxismus. K němu se po výbuchu atomové bomby vrací intenzivněji a začíná psát svůj spis 

Můj mír, který je svým názvem zjevnou parodií na Hitlerův Mein Kampf  (Můj boj). 

Charakterizuje zde myšlenky paxismu takto: „Masové hnutí za všeobecné odzbrojení a 

proti rozpoutání nových válek v budoucnosti. Pokrokové hnutí sdruţující ctitele 

náboţenských a národních tradic“ (J. Lukeš, 1991, 33).  

      Páter Mudra měl údajně poskytnout Lukešovi kontakty na vlivné představitele církve, 

kteří jeho hnutí podporovali. Lukešova strana, kterou nazval Lidová internacionála míru - 

LIM(p) měla prý tři sta členů v šedesáti sekretariátech, přičemţ některé z nich byly i mimo 

republiku, a dokonce také v USA. Uvádí, ţe se svými pomocníky vylepil do konce roku 

1945 kolem tří tisíc propagačních plakátů. Program svého hnutí poslal, podle svých slov, 

rovněţ do prezidentské kanceláře, ale bez výsledku.  

Největší akce členů Lidové internacionály míru se měla uskutečnit 25. 12. 1945 o 

půlnoci před chrámem sv. Víta. Na této akci se mělo sejít padesát přívrţenců paxismu. 

Jeden z Lukešových spolupracovníků se měl pokusit do chrámu pronést prapor 

s paxistickým symbolem, kterým byl naneštěstí rudý kalich v modrém poli, takţe prapor 

vyvolal mezi svatovítskými katolíky nelibost. Páter Maywald od svatého Ignáce se měl 

pokusit pronést řeč, ale byl prý umlčen a Lukeš, jak sám doslova přiznává „vzal roha“. Po 

této nezdařené akci se rozhodl hnutí rozpustit, coţ prý písemně oznámil také Benešovi a 

Gottwaldovi. 
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Přesto však prý některé místní stranické sekretariáty fungovaly dál. Hnutí stále více 

získávalo příznivce z řad protestantů a legionářů. Měl se k němu přihlásit také David 

Joţka, předseda Národního shromáţdění, a to i přesto, ţe Lukeš byl koncem února 

převezen k výslechu a při domovní prohlídce mu byly zabaveny materiály, vztahující se 

k paxismu, včetně spisu Můj mír. Od uvěznění ho tehdy zachránila právě jeho diagnóza, na 

základě které byl poslán do péče psychiatrického ústavu. Lukešův výslech v Bartolomějské 

ulici se opravdu uskutečnil, otázkou však zůstává z jakého důvodu. On sám se domníval, 

ţe to bylo proto, ţe do hnutí zapojil svého švagra, který byl nacistickým udavačem. 

Důvodem mohly být také Lukešovy nebezpečně bláznivé názory. V rámci svého mírového 

hnutí například prosazoval vznik legií Brigádníků, kde by se vojenské kázni učila mládeţ 

chlapecká i dívčí.  K tomuto účelu zřídil také dívčí legii Šárka. Podporoval vznik Lidových 

milic, jeţ by podle něj měly vzniknout také na západě. 

Veškerá svědectví o hnutí Lidové internacionály a paxistickém puči existují pouze 

z pera Lukešova. Otázkou také zůstává, do jaké míry je dopis Ivanu Málkovi mystifikací, 

kterou mohl vytvořit v důsledku své sebestřednosti, a do jaké míry se jednalo o blud, 

vyvolaný jeho duševní chorobou. Osobně se domníváme, ţe by se mohlo jednat o 

kombinaci obého. Představme si například Lukeše, kterak vylepuje propagační materiály a 

vydává se před svatovítský chrám, aby zde hlásal své myšlenky, ať uţ sám, nebo moţná 

s nějakým svým přítelem. Akce má povahu jakéhosi soukromého happeningu. Náhodní 

kolemjdoucí buď chvíli se zaujetím poslouchají, pak jsou označeni za přívrţence, nebo 

proti často rozporuplným názorům Lukeše protestují, pak jsou odpůrci. Je také moţné, ţe 

vzhledem ke své chorobě a své sebestřednosti záhy začal věřit v existenci svého hnutí tak, 

jak ho popsal v dopise. 

3.3.3 Vladimír X 

Mýtus o Janu Lukešovi však nevznikal pouze zevnitř, tedy od autora samotného. 

Podle Vladimíra Boreckého výrazně přispěl k tvorbě mytizace Lukešovy osobnosti také 

Jaroslav Stuchlík, který o něm jakoţto o svém pacientovi napsal koncem padesátých let 

několik článků, zejména do Československé psychiatrie a Československé psychologie. 

Stuchlík svého pacienta nikde nejmenoval, ani ho nepředváděl. Pro veřejnost byl znám 

pouze jako tajemný Vladimír X. Podivínství Lukešovo a tajemství jeho pravé identity 

vzbudilo zájem mnoha lidí včetně zahraničních novinářů, neboť Stuchlík publikoval také 

v cizině.  
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Borecký píše, ţe se v podstatě vzápětí začaly objevovat články, v nichţ je Jan 

Lukeš líčen jako trvale hospitalizovaný pacient v ústavu, kde je ředitelem Jaroslav 

Stuchlík, coţ sice, jak víme, nebyla pravda, ale romantická představa o člověku, jenţ léta 

obývá sám malou místnost, kde se věnuje výhradně vymýšlení jazyků, byla neodolatelně 

přitaţlivá. Dále bylo jeho dílo zveličováno, objevily se názory, ţe gramatiku má Lukeš jiţ 

propracovanou u deseti jazyků a zásoba kaţdého z jazyků čítá kolem deseti tisíc slov. 

Jazyky pak měly být podle fantazie autorů těchto zahraničních článků dorozumívacími 

prostředky na různých planetách včetně Saturnu. Lukeš měl podle legendy ovládat kolem 

třiceti jazyků. Byla mu také přes profesora Stuchlíka zaslána nahrávka s neznámým 

jazykem a s prosbou, zda by mohl tajemný pacient tento jazyk rozluštit. Jistý Joseph 

MacDonald z Filadelfie dokonce tvrdil, ţe se mu podařilo navázat pomocí jisté formy 

telepatie s pacientem kontakt a zjistit jeho identitu a ţivotní údaje. Podle těchto údajů se 

měl jmenovat Wladimir Geingebe, narodit se v Dánsku a ţít v Německu do osudové 

nehody, při které se mu poškodil mozek a on se začal věnovat mimozemským jazykům. 

Podle tohoto autora uměl mluvit čtyřiceti třemi jazyky. (V. Borecký, 2000). 

 Jak patrno, Lukešovo podivínství bylo značně nakaţlivé, takţe reakce na jeho 

případ se nesly v duchu Lukešových mýtů o sobě samém. 

 Co se týče této popularity, Lukeš byl samozřejmě rád, ţe alespoň touto formou budí 

zájem lidí. Sám se inkognito zúčastnil jedné Stuchlíkovy přednášky o svém případu 

a zaslal mu také rozbor této přednášky s kritickými výhradami. Na druhou stranu byl 

zklamán, ţe zájem veřejnosti není vázán na jeho tvorbu, ale jen jako na případ profesora 

Stuchlíka. 

 Není známo, ţe by se mýtus kolem Jana Lukeše v šedesátých a sedmdesátých 

letech nějak dále vyvíjel.  

Počátkem osmdesátých let si však povšiml Stuchlíkových prací Vladimír Borecký a v roce 

1985 napsal článek s názvem Záhadný pacient profesora Stuchlíka. Tímto článkem oţivil 

zájem o Jana Lukeše a dal impuls k dalšímu rozvoji Lukešovy mytizace. V devadesátých 

letech Boreckého článek o Lukešovi zaujal, mimo jiné, také MUDr. Jana Hýska, jediného 

zaměstnance vydavatelství, knihkupectví a antikvariátu Lege artis.  

V rámci Lege artis zaloţil Hýsek Přípravný výbor nadace MUDr. Jana Lukeše 

s cílem vytvořit jeho co nejúplnější bibliografii a postupně vydávat jeho díla. Lukeš je na 

stránkách přípravného výboru uveden hravě relativizovaným způsobem takto: „Český 



46 

 

Tolkien? Ţivoucí Jára da Cimrman? Jediný skutečný epigon Haška?“
8
 Jinde ho Hýsek 

označuje jako génia. Toto Hýskovo pojetí Lukeše povaţujeme za do jisté míry 

mystifikační, podobně jako údaje o samotném Janu Hýskovi, který o sobě na internetových 

stránkách vydavatelství píše: „Abych konečně definitivně ucpal zlolajnou tlamu všem 

obšourníkům, vyčítajícím mi z nedostatku lepších argumentů mou ‚anonymitu‛ a ‚skrývání 

se za pseudonymy‛, zveřejňuji zde úplné znění hesla, vypracovaného kdysi na ţádost 

pořadatele jakéhosi slovníku obskurních spisovatelů českých…Majitel vydavatelství Lege 

artis; lékař, spisovatel, básník, publicista, novinář, překladatel, fotograf, výtvarník, 

hudebník, typograf, počítačový a reklamní konzultant, skladník, produkční, knihkupec, 

antikvář aj. (pro přehlednost jmenovány pouze činnosti, jimiţ si někdy vydělal nějaké 

peníze…Knihy si zásadně sází sám, a sám provádí i definitivní redakci. Jeho posedlost 

pseudonymy je snad odrazem traumatické zkušenosti z Literárního měsíčníku, kdy našel 

své jméno nad úplně cizím textem, coţ se nyní snaţí kompenzovat tím, ţe píše cizí jména 

nad vlastní texty…“
9
 

Jak bude pokračovat další Lukešův ţivot v oblasti mýtu a mystifikace se 

nepokoušíme předvídat, jen doufáme, ţe inspirující podivínská osobnost Lukešova bude 

nadále vzbuzovat zájem na poli kulturním a literárním a ‚publikum‛ se bude moci bavit 

přibývajícími mystifikacemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://lege.cz/osten.htm 

6
 http://lege.cz/osten.htm 
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3.4 Tvorba 

Jan Lukeš udivoval a dodnes udivuje především rozsahem svého díla. Jistá aţ 

posedlost produkovat texty je víceméně pro obzvláštníky typická a Lukeš je v tomto směru 

zářným příkladem, alespoň co se týče autorů, o kterých pojednává tato práce. Napsal, jak 

sám uvádí, 38 operních libret, třináct symfonií a další drobné skladby. Jaroslav Stuchlík se 

domníval, ţe partitury k těmto dílům neexistují a nikdy neexistovaly, avšak v devadesátých 

letech se údajně podařilo část partitur objevit, nutno však dodat, ţe se je zatím nikomu 

nepodařilo rozluštit, takţe se při četbě libret musíme smířit s Lukešovým popisem a vlastní 

fantazií. Jeho stěţejní dílo lze však spatřovat především v románové tvorbě a poezii. 

Z pohledu lingvistického se proslavil svými šestnácti umělými jazyky, přičemţ 

nejpropracovanější z nich po stránce gramatické je, jak jiţ bylo řečeno výše, jazyk Ishi.  

 Největší pozornost hodláme věnovat poezii, protoţe máme dojem, ţe právě pro tuto 

tvorbu by mohl Jan Lukeš nakonec získat čtenáře a stát se autorem, se kterým česká 

literatura počítá.  

Ve vztahu k našemu tématu mystifikace je pro nás stěţejní jeho cestopis Pěšky napříč 

Marmokojem a román Dcera Vědy. 

3.4.1 Opery 

Co se týče Lukešových oper, máme k dispozici jen zlomek jeho děl, zato však jiţ 

kniţně vyšel dopis, ve kterém Lukeš Stuchlíkovi popisuje formální a obsahovou výstavbu 

všech svých oper a jiných drobnějších hudebních děl. Lukešův dopis čítal neuvěřitelných 

sto dvacet stran a nyní se s ním můţeme seznámit v knize nazvané Můj ţivot v hudbě, která 

je mimochodem doprovázena vlastními Lukešovými ilustracemi. 

Ve zmíněné publikaci objevíme kromě dopisu také dvě libreta. Operu Pro vlast a operu 

Úderka. Tato dvě díla také zároveň patří k těm, které sám Lukeš označil za podařená, jinak 

se ve svém dopise z roku 1966 vyjadřuje o svých dílech z této oblasti spíše kriticky. 

Některé později nalezené opery nezmiňuje vůbec. 

Jan Lukeš si vyčítá, ţe se opakuje a pouţívá tatáţ schémata, dále odsuzuje své 

přílišné zalíbení v morbiditách a vulgaritách erotického charakteru. K těm operám, za 

kterými si, kromě jiţ zmíněných, stál, patří ty s náměty historickými, jako například Krok, 

Aula Regia, Adamité a Lipany. Z období první světové války pak pochází například opera 

Dezertér a Na Pijavě. Z komedií vyberme například Mařenčino vykoupení, kteréţto je 

navázáním na Smetanovu Prodanou nevěstu. 
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Charakteristickým rysem Lukešových libret je záliba v násilných scénách: „Z 

dávnověku čerpá námět opera Sámo, ze středověku Krvavé letnice aneb vyvraţdění rodu 

Vršovců, Krakovská jatka, Dagmar, Milota z Dědic, Husitská nevěsta a Adamité, vesměs 

hry, ve kterých divák spatří hrůzné výjevy massenmordů a stříkanice krevní rozcákané po 

celém jevišti“ (J. Lukeš, 2003, 35). 

  S touto Lukešovou tendencí souvisí dramatičnost a tragické konce většiny jeho 

oper. V opeře Na Pijavě, zabije Vojtěch jakoţto italský legionář rakouského vojáka 

v záloze, kterým je, jak záhy Vojtěch pozná, jeho otec, který se chtěl vzdát, leč Vojtěch se 

domníval, ţe ho chtěl pozvednutou zbraní udeřit. Opera Dezertér končí zavraţděním dítěte, 

které se postaví na odpor uprchlému vojákovi, jenţ kradl v okolí a napadl i jeho nevlastní 

babičku, do srdce mu dezertér vrazí bajonet se slovy: „Chcípni zmetku“. Tragickou smrtí 

pilota Pepy končí Lukešova opera Pro vlast. Vraţdou nevěrné manţelky pak opera Přítel 

ze zákopů: „Walther vytáhne kolt a střílí ji třemi ranami s trojnásobným zařváním raũco in 

G- dur: Ty svině ruská!!! (J. Lukeš, 2003, 102). Na zvolených příkladech se nám vyrýsoval 

další prvek Lukešovy tvorby, totiţ jeho expresivní, aţ vulgární výrazy.   

Zvláštním kontrastem u Lukeše působí vysoký styl operního ţánru a výběr váţných 

témat s jeho zálibou v sexuálních motivech. V opeře První Marťanka sbor marťanů zpívá 

svou hymnu, jeţ začíná verši: „Jen v sexu člověk je věčný! Buďme jen Marii vděční!“ 

(tamtéţ). O opeře Kain ve svém dopise píše, ţe je cele prostoupena tématikou incestního 

vztahu mezi syny Adamovy a jejich hypotetickou sestrou. V opeře Adamité měli dle 

záměru autora všichni vystupovat nazí. Jeho ambicí bylo téţ doplnit operu Prodaná nevěsta 

o scénu, ve které Mařenka provádí striptýz. Se svým zlepšovacím návrhem v podobném 

duchu přišel také v Beethovenově opeře Fidélio, kterou hodlal doplnit o árii, ve které 

dochází k přestrojení Fidélia přímo na jevišti: „Ach mně je z radosti do breku! Slzami oči 

třpytí se. Já milerád se převleku a poloviční striptýzek vám udělám co nadpán. Jen tiše 

zpívejte a nebuďte moc ryční“ (J. Lukeš, 2003, 226).   

Opera Pro vlast a Úderka nám nyní poslouţí k popisu dalších charakteristických 

rysů Lukešovy tvorby. Jejich libreta se cele zachovala a jako jediná byla vytištěna. 

Připomínáme, ţe stejně jako u ostatních oper sledujeme pouze stránku literární, 

neboť srozumitelné partitury nejsou k dispozici. Musíme se tedy smířit s tím, ţe náš pohled 

na tento typ jeho děl je vţdy neúplný. 

Libreto opery Pro vlast čítá pouhých pět stránek. Děj se odehrává v kasárnách 

v Milovicích. Dva mladí vojáci si rozprávějí se svými děvčaty. Odváţnějším 
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a uhlazenějším se zdá být Pepa. Václav se naopak zdá být příliš obyčejný, neustále 

zašpiněný od práce, proto mu také jeho dívka dává za vzor Pepu, ten se však nakonec při 

probatickém letu zřítí s letadlem a zemře. Václavova dívka je tedy nakonec tou šťastnější.  

Verše libreta se nesou v lidovém duchu, jak obsahem, tak výrazy („Kdybych neměl flintu/ 

rozběh bych se v dál/ s písničkou na rtu/ bych mašíroval/ u srdce mi lehce/ v břiše ještě víc/ 

kdo to věřit nechce /ţe jsem z Vršovic…“) Zajímavý v souvislosti s touto operou je také 

fakt, ţe Lukeš si přál opravdový poţár na jevišti, podobně jako v pokračování Prodané 

nevěsty, kdy Vašek, který má být odvezen do psychiatrické léčebny, zapálí chalupu. Ve 

hře Lipany radikální husitská bojovnice Jitka v závěru hry usedá na sud s výbušninou, 

přičemţ exploze ji má vyhodit aţ do hlediště. Pro Lukeše je tedy příznačná obliba ohně 

a explozí. Tyto velké scény touţí ztvárnit tak, aby je divák pocítil na vlastní kůţi.   

 Opera Úderka je oslavou socialistické dělnické třídy, děj se odehrává 

v továrenském prostředí a popisuje radost dělníků z práce. Do továrny nakonec přijíţdí 

prezident Gotwald, aby k dělníkům pronesl řeč. Vzhledem k tomu, s jakou vervou 

a doslovností představuje komunistickou ideologii, působí jeho Úderka spíše jako parodie. 

O záměrnou ironii však nešlo, i kdyţ ani ta není autorovi cizí, spíše naopak. Viz níţe.  

Učiňme si nyní drobný exkurz do Lukešova vnímaní tehdejší politické situace. Jeho 

postoj ke komunistickému reţimu není jednoznačně kladný a naivní, jak by se mohlo na 

základě Úderky zdát. Sám se k tomuto problému vyjadřuje dosti svérázně: „Přestoţe 

komunisté-stalinovci mne vyhodili z lékařského stavu, přestoţe se ustavičně sápali po bytě 

mé matky, kterou chtěli vystěhovat do starobince, přestoţe milicionáři o Boţím těle přímo 

u oltáře v katedrále insultovali arcibiskupa Berana, kterému strhli infuli a plivali do 

obličeje, podivuhodnou silou pokračoval jsem dále v komponování Úderky. Je pro mne 

typické, ţe v kaţdé době, za okupace i po okupaci, stavěl jsem se na stranu vítězných 

hulvátů a vyslouţil jsem si tím pramálo vděčnosti“ (J. Lukeš, 1991, 42).
 

Lukešova upřímnost v tomto svém doznání je zdrcující. Kdybychom však měli 

citovat dále, zjistili bychom, ţe Lukešovi se sice zamlouvají ideje komunismu, ale důrazně 

se vymezuje proti policejnímu aparátu, který staví vedle gestapa a čeky a vyzývá 

k takzvanému „odesembákování“. Blíţe tuto myšlenku rozvíjí v Paxismu, o kterém bylo 

pojednáno výše.  

 Při líčení a reflexi svých oper Jaroslavu Stuchlíkovi nezapomíná Lukeš dostatečně 

demonstrovat svou hudební a vůbec kulturní poučenost. Skromně se staví do pozice 
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hudebního diletanta, aby se mohl vzápětí přirovnat k Verdimu, Puccinimu, Janáčkovi 

a dalším. 

3.4.2 Dílo básnické 

Poezii psal Jan Lukeš nejčastěji pod pseudonymem Car Osten. V roce 1999 vyšel 

v nakladatelství Petrov, v edici New line pod také tímto jménem výbor nazvaný 

Dekadentův lós. Tímto počinem vstoupil Jan Lukeš na veřejnost jako básník.
10

  

 V předmluvě Jana Hýska se dočteme, ţe výbor Dekadentův lós byl pořízen výlučně 

z osmého svazku Stuchlíkovy knihovny, který obsahoval sbírku básní s názvem 

Za zastřenými okny, jiţ Lukeš datoval do druhé poloviny třicátých let, tedy do období 

svého vysokoškolského studia. Avšak podle autorů výboru a obsahu samotných básní je 

zřejmé, ţe v některých případech jde o tvorbu pozdější. Na časovou chronologii udávanou 

Lukešem se tedy nedá příliš spoléhat. Hýsek se záměrně vyhýbá jeho mladistvé tvorbě, 

neboť tuto naivní intimní a přírodní lyriku, jiţ Lukeš shrnul do sbírky Pozdravy z Lesbu, 

nepovaţuje za příliš zdařilou. Mimo výbor stojí také Lukešova sbírka Kdyţ táhly svazy, 

která by měla obsahovat fašistické verše, a sbírka Lyrický šok, datovaná do roku 1946. 

 Přesto, ţe máme k dispozici jen část jeho básnického díla, zdá se, ţe jde o vzorek 

dostatečně reprezentativní svým obsahem i rozsahem. Ve výboru nacházíme přes sto básní 

Jana Lukeše alias Cara Ostena.  

Jak jiţ bylo popsáno výše, Lukešova poezie si podle nás zaslouţí bliţší pozornost, 

nejen proto, ţe ji z jeho díla povaţujeme za nejperspektivnější, ale také proto, ţe zde se 

nám ve zhuštěné podobě představuje typický Lukešův styl. 

3.4.2.1 Kompoziční a jazyková rovina: 

Vzhledem k vzdělání a inteligenci autora není s podivem, ţe jeho vyjadřovací styl 

obecně je na vysoké úrovni, z hlediska rozsahu aktivní slovní zásoby i kompozičních 

dovedností. Příznačný je pro něj v jazykové rovině kontrast výrazů ze spisovné, kniţní a 

básnické vrstvy jazyka (kdes, přec, líc, posléz, ni, děl jsem, zřel jsem) a výrazů spadajících 

do vrstvy jazyka lidového, včetně různých expresivních a vulgárních výrazů (drţka, kušna, 

posraní, svině, prdel, hovno atd.). V některých případech jde o kontrast vytvořený 

záměrně, aby umocnil působivost daných veršů, v jiných případech se spíše jedná 

o nekontrolovanou asociaci, vyvolanou předešlým veršem, jako například v básni Za 

                                                           
10

 Pomineme-li útlou a těţko dostupnou sbírku básní Torzo beznaděje, vydanou vydavatelstvím Lege Artis 

v roce 1998.  
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zastřenými okny: „Za zastřenými okny v poledne / já světlem učil se zhrdat / neb měla jsi 

tílko ohebné /nám chtělo se mr…“ 

 (C. Osten, 1999). 

   Výrazným prvkem Ostenových básní, jak jiţ bylo naznačeno výše, je humor. 

Vyskytují se jak komické situace plynoucí z autorovy neschopnosti dostatečné 

sebekontroly, tak humor, přecházející často v ironii, či sarkasmus.  

Právě Lukešova schopnost ironie a sebeironie byla, jak jiţ bylo zmíněno výše, zajímavým 

úkazem pro Jaroslava Stuchlíka a později také pro Vladimíra Boreckého, neboť ta je 

spojena se schopností nadhledu a sebereflexe, coţ však příliš neodpovídá ani Lukešově 

diagnóze, ani některým dalším jeho počinům. Bohuţel tento podivný rozpor uţ zřejmě 

nenajde své jasné řešení, a bude jen předmětem různých výkladů. 

Lukešův humor se uplatňuje jak v rovině jazykové (metafora, přirovnání, rým) tak v rovině 

obsahové. Pro příklad si uveďme část básně nazvané Balada o slepci. 

„Šel slepec po ulici a hůlkou ťukal,     

tu bláto bylo, - tu kal,       

tu led a sníh.        

On oslepl, ţe spolykal moc knih,  

jich nebezpečí pro zrak nevyčíh      

  

Šel slepec po ulici a po zdech makal, 

a proti chodec pro něho byl jak šakal. 

Coţ nevidíte? Obořil se hněv nekrotě. 

Oh promiňte, mi tu stojíme ve frontě! 

Tak chodil i v dešti a psotě. 

 

A jednou i na mne narazil.  

Coţ nevidíte, hned se rozezlil. 

Oh promiňte, já kin tu študuju programy! 

ze sevřeného hrdla vyšlo mi. 

A já i on jsme byli nasraní.“
7 

(…) 

(C. Osten, 1999). 

  

  Jako nezáměrně komické působí Lukešovy verše tam, kde má neodolatelnou touhu 

čtenáři sdělit nějakou okolnost, která se mu právě přihodila, či asociaci, která nezapadá do 

mozaiky zamýšlené podoby básně. Tyto vsuvky bývají v textu odděleny závorkou: „Za 

zastřenými okny v poledne / dmuly se kopule mešit: / a náhle, jak kdyţ tě posedne / jen 

hřešit a hřešit – a hřešit /  [A musel jsem si koupit nový sešit]; Jak v noci k Dušičkám ze 

Všech Svatých / [ nevím, zda správně pouţil jsem dativ.]“
 
(C. Osten, 1999).
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Typické jsou pro něj po stránce jazykové také zdrobněliny, které působí jako 

podvědomý vliv lidové tvorby, přechodníky, v té době ještě stále ţivý prvek jazyka, a 

přítomné jsou i neologismy, i kdyţ se vyskytují spíše zřídka (obměkčí osrdí, páni pusatí, 

rytmem se oblbím, uměna).
 

3.4.2.2 Tematická rovina: 

Básně výboru nejsou uspořádány tematicky, a nejedná se ani o výbor 

monotematický, i kdyţ nejčastěji jde o reflexivní lyriku. Autor se zamýšlí nad svým 

ţivotním údělem. Pláče nad osudem nedoceněného básníka. Píše, ţe se jiţ cítí ţivotem 

unaven. Stěţuje si na svůj špatný duševní stav. Ţehrá na svou finanční tíseň, problémy 

s bytem, stěţuje si na svou neschopnost ţít normálně.  

„Recepis na bídu   

(…) „I nedouk je kaţdý lidmi váţen.     

Jiţ pochlebovat mají ve zvyku,    

jen tomu vmetou ve tvář slovo blázen,   

kdo píše lyriku.      

 

Kdo jísti chce jen vločky ovesné, 

a chodit oděn v bídné hadříky,  

nechť pěstuje umění slovesné, 

- včetně té lyriky.“ (…) 

(tamtéţ). 

Ve většině případů se autorovi daří učinit tyto stíţnosti a ţehrání pro čtenáře 

zábavnými. Místo přehnaného patosu se objevuje ironie. Ta je podpořena svéráznými, ale  

trefnými básnickými obrazy, které v čtenáři vyvolají úsměv, leč ne posměšný, nýbrţ spíše 

chápavý, soucitný. V existenciálně laděných básních se přibliţujeme jejich autorovi 

natolik, ţe nás to vede k zamyšlení, do jaké míry můţeme jeho myšlenky povaţovat za 

výplod choré mysli, kdyţ sami jim rozumíme a promlouvají k nám. 

„Poslední pořízení 

 Dnes pracovní stůl si uklidím: 

Moţná, ţe vás uţ neuvidím, 

a bůh ví, kde budu! 

Snad ubytuju se v sudu, 

 po vzoru Diogena 

bez chleba, beze jména, 

(jsem na extrémy fanatik) 

Jenţe můj sud bude hranatý, 

na černo lakovaný. 

Mně jistě poskytne přístřeší, 

a aspoň, ţe oči vrány, 

mně nevyklofou, 
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mně potěší.“(…) 

 

Kapitulace 

„Má hlavinko, ses příliš namyslela,   

(v dějinách sotva najdeš obdoby):    

jiţ od myšlení bolavá jsi celá,    

- jenom do hrobu.      

 

Jiţ ruko má, ses příliš načmárala,   

z veršíků chtějíc věnce uvíti:    

O uznání ses marně, marně rvala,    

- jiţ jenom uhníti      

 

Jiţ očko mé, ses příliš načumělo  

v písmenek pás, jímţ chtěl jsi, osle, pnout 

most k nebesům, po němţ by lidstvo spělo, 

 – jiţ jenom oslepnout! 

 

A měl bych přec' pro věky budoucí 

tolik, ach, tolik toho lidstvu říc', 

kdyţ jediná jen zbývá vedoucí 

 mi cesta smrti vstříc. 

 (tamtéţ). 

 

Mezi častěji opakované téma patří také básně milostné, které jsou vesměs všechny 

symbolicky věnovány Julii Gucciardi, jedné z Beethovenových lásek. Ţádná z těchto básní 

by však nemohla aspirovat na báseň romantickou, i kdyţ i takové tóny v básních zaznějí, 

jsou vzápětí popřeny nějakou obscénností či nevhodným výrazem: „On urozené Italce / se 

nestydí dvořit / by za chvíli dlaně i palce / umazal o řiť / neb vysr… se šel bez papíru / 

Adieu, drahá, ţijte v míru.“; „Ku pudrovému poprašku / skloním se vaší pleti /a jako 

Mohamed v Damašku / v soudný den s vámi chci dleti a co je nám na překáţku / naprcat 

hromadu dětí“; „Bez dechu slézám schodiště / - jsem trochu dušný / a slibuji si vţdy pro 

příště polibek z vaší kušny / načerveněné karmínem / ve snění marnivém“ (tamtéţ). Básně 

na toto téma tedy vzbuzují především smích a v některých případech, zvláště pokud byla 

recitována konkrétní dámě zřejmě i rozhořčení. Na obhajobu Lukeše nutno říci, ţe však 

také u jiných, v současné době uznávaných autorů, najdeme podobné verše. 

Podobně jako přistupoval autor k ţenám ve svých básních, tak k nim přistupoval i 

ve svém ţivotě, coţ mu úspěch u dam nepřineslo, zvláště přidal-li nějaký ten svůj veršík, 

tak jako v případě sestry dermatologického oddělení, kde pracoval, která si na něj prý kvůli 

jeho veršům dokonce stěţovala.  
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  Dalším častým tématem jsou básně společenské. Najdeme zde kritiku rozdílů ve 

společnosti. Básně volající po revoltě, sociální balady (Balada cigánská, Pradlena, Rebel), 

básně reflektující ţidovský prvek ve společnosti apod. Z obsahu těchto básní lze sledovat 

postoje pro tehdejší dobu typické v lidových vrstvách. Odsuzuje bohaté, válku a objevuje 

se také lidový antisemitismus: „Z kaváren ještě vřeští saxofón / zbohatlých ţidů pro párky / 

Kdy bude míti éra tato skon / přemýšlím sehnut ve hluboký sklon / sbíraje oharky.“ 

(tamtéţ). Vzdělaný Lukeš se zároveň některým předsudkům tehdejší společnosti snaţil 

bránit, ale příliš se mu to nedařilo. 

 Z hlediska obsahového bude tento typ básní působit u dnešních čtenářů spíše 

odrazujícím dojmem, ale pokud se k přečtení přeci jen odhodláme, budeme pobaveni 

svérázným vyjádřením těchto postojů: „Dnes půjdeme se s policajty rvát / je marné tady 

čekat na převrat / v ztuchlé Č-S-R / Kde Příkopy, kde trh uhelný / chci kamenem vás praštit 

do helmy“ (tamtéţ). 

 Motivy Lukeš často čerpá z řecké mytologie, neboť inspirace jimi patřila bontonu 

poučených umělců. 

 Na závěr shrňme, ţe Jan Lukeš byl básníkem poučeným. Jistě znal mnohá básnická 

díla slavnějších předchůdců a patrná je inspirace jimi. Vyjadřoval se jako básník, trefně, 

s humorem a ironií. 

 Na základě výše řečeného se domníváme, ţe je v tomto směru jiţ za hranicí 

insitního (naivního) básnictví, podobně jako T. R. Field. 

3.4.3 Romány 

Pokud jde o Lukešovu tvorbu romanopiseckou, musíme zkonstatovat, ţe ta na své 

kniţní vydání teprve čeká. V Památníku národního písemnictví a v soukromých sbírkách 

se nachází část rukopisů Lukešovy románové tvorby. Nejvýznamnější z nich má být 

rukopis románu Dcera vědy, který se odehrává na asteroidu Thetis. Vladimír Borecký o 

tomto Lukešově románu říká: „Zde vidíme Lukeše jako zneuznaného spisovatele scifi 

románů, který rozvíjí na vybájené Thetidě celou paletu příběhů, ovládaje její geografii a 

sociálně politickou historii s bravurou Julese Verna.“
 
(V. Borecký, 2000, 224). Existují tři 

díly tohoto románu, i kdyţ autor jich ve svých dopisech deklaruje  aţ jedenáct. 

Z Dcery vědy byla zatím kniţně zpřístupněna pouze kapitola Otrokem z vlastní 

vůle, kde můţeme vidět také ukázku iškovského jazyka, neboť Lukeš napsal některé 

pasáţe tohoto románu dvojjazyčně. Ve jmenované kapitole je líčen rozhovor dvou 

hesperských zajatců, přičemţ starší přesvědčuje mladšího, ţe je zde z vlastní vůle, neboť je 
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archeologem a snaţí se svými výkopy dokázat existenci bájné pevniny. Mladší je však 

k jeho bádání skeptický. „ŉSZO! AJTA DBŮ GINA ŉP ŉI CHELSJÉN…(Ano, jiţ mi to 

jaksi zní v uších) Pravíte, ţe Ňukréria byla pevninou? Dnes uţ neexistuje, pokud vím, ba 

nezbyl po ní ni nejmenší počuch. Bylo prý několik takových pevnin, asi tolik, kolik učenců 

se odváţilo nějakou zašlou pevninu předpokládati. Z toho si nic nedělejte, tak je to všude 

ve vědě. U nás kupříkladu je kaţdá nemoc vyvolána tolika různými bacily, kolik akademiků 

si usmyslí obohatiti vědu novou domněnkou…“ (V. Borecký, 2000, 192). 

V Boreckého Kniţnici iškovské kultůry byla také zpřístupněna kapitola Běţenec 

z románu Mariánské císařství. Běţenec má být jakousi paralelou Lukešova vlastního 

osudu. Odehrává se v psychiatrické léčebně, kam byl přijat člověk, jenţ mluvil 

nesrozumitelným jazykem. Doktorka Marie, která je obeznámena s podobnými případy 

profesora Stuchlíka (jenţ zde vystupuje také jako protagonista fantaskního Mariina snu), 

nakonec zjišťuje, ţe pacient je zcela normální utečenec z Ruska a svou nesrozumitelnou 

řečí se snaţí zamaskovat a ukrýt v bezpečí ústavu. Pro příklad Lukešova stylu 

beletristického si uvedeme drobný úryvek: „Jděte se podívat na své oddělení, Mařenko, 

řekl důvěrně docent Čavrda, mnoho se tam za ty tři neděle nezměnilo, - hlavně k lepšímu. 

Dr. Čavrda byl nenapravitelný skeptik, sarkastik a misantrop a nikdy se ani náznakově 

nepousmál svým vlastním ani cizím vtipům. A co dělá váš Bubón? Zeptal se ještě, otočiv se 

prudce jiţ na odchodu. Prošla jsem tu bichli, - po večerech, pravila Marie, nejsouc nijak 

tím nadšena, ţe si přece vzpomněl na tu protivnou záleţitost, která jí otrávila jiţ řadu 

měsíců.“ (V. Borecký, 2000, 167).
 

K Dalším románům Jana Lukeše patří Hrabě Jiří Válek, jehoţ existují 

v pozůstalosti dva díly. Hrabě Jiří Válek je obdobou románu Hrabě Monte Christo, jak 

uvádí sám autor. V bohnickém sklepení byly nalezeny také rozsahem drobnější romány 

Výroční trh, Darebák a Vynálezcova pomsta… Jan Lukeš napsal také romány s kriminální 

tématikou (Sourozenci, Josef Merkl).   
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3.4.4 Ostatní tvorba 

Lukešovo dílo z oblasti neofázie jiţ bylo dostatečně popsáno v rámci kapitoly 

Mýtus. Netřeba se k němu tedy na tomto místě vracet, stejně tak jako k Lukešovým spisům 

politickým.  

 Mezi dochované fragmenty rukopisů Jana Lukeše dále patří slovník jazyka Ishi 

a dalších jazyků Thetidy. Najdeme zde cestopis Pěšky napříč Marmokojem, který popisuje 

přírodní a společenské poměry na asteroidu. Děje se tak v souvislosti s výpravou 

hesperských četníků proti marmokojským fůjpalibonům, coţ je v iškovštině označení pro 

komunisty.  

Měly by existovat spisy z oblasti psychologie a spis o výkladu snů. Dále fragmenty 

Lukešových dramat (Ďábelské sympatie, Cirkus Warwik), zdravotnické spisy, popisy jeho 

zlepšovacích vynálezů (zatápění trusem, syntoláda – čokoláda pro chudé atd.). 

V pozůstalosti jsou také deníky, korespondence, školní sešity apod. 

 Je patrné, ţe materiálů, které stále čekají, aby spatřily světlo světa, je opravdu velké 

mnoţství, tak doufejme, ţe zájem o Lukešovu tvorbu bude mít vzestupnou tendenci 

a vydání nějakých dalších rukopisů na sebe nenechá dlouho čekat. 



57 

 

4. T. R. Field 

 

4.1 Informační zdroje 

Téměř zapomenutého básníka T. R. Fielda pro literární veřejnost objevil novinář, 

básník a spisovatel Petr Kovařík. Fieldovu existenci zaznamenal jiţ v šedesátých letech a 

na sklonku básníkova ţivota se s ním stihl také osobně setkat. Kovařík se později začal 

zabývat rekonstrukcí Fieldova ţivota a díla, coţ bylo dle jeho slov téměř detektivní prací. 

Hned po sametové revoluci sestavil  výbor Lomikel a jiné zádrhele, který obsahoval básně 

z vydaných básníkových sbírek, dále básně z rubriky Literární zádrhel, časopisu Trn a další 

básně, které se mu podařilo dohledat v pozůstalosti. Výbor také opatřil Fieldovými 

ţivotopisnými údaji. Téměř současně sestavil také soubor básní s názvem Morodochium, 

který je tématicky spjat básníkovou reflexí pobytu v psychiatrické léčebně. Tímto však 

jeho zájem o osobu T. R. Fielda zdaleka nekončí. V průběhu devadesátých let postupně 

reeditoval všechny jeho sbírky ze třicátých let a nepřestával dále pátrat po osudech jeho 

roztroušené pozůstalosti. Field měl totiţ ve zvyku psát své básně na cokoliv, co bylo po 

ruce, včetně pivních tácků a účtenek, navíc své verše často rozdával.  

Postupně začaly vznikat další soubory básní (Gottwaldovi do ouška, Odysea 

nočního buditele). Zatím nejúplnější přehled o ţivotě a tvorbě T. R. Fielda předkládá 

Kovařík v souboru Kosočtverce na ohradách z roku 1998, který svým názvem odkazuje 

k první básníkově sbírce. Prostor dostal Field také v Ko jeho publikaci Literární mýty, 

záhady a aféry (2003) a jejím pokračování Literární Otazníky (2005). Autor zde informuje 

o tom, co se mu dosud podařilo o básníkově tvorbě zjistit a vyslovuje otazníky, které 

nadále v tomto směru  zůstávají.  

 Tento seznam prací byl spolu s osobním setkáním s Petrem Kovaříkem naším 

hlavním zdrojem informací pro tuto část naší práce.  

Výrazně nám při ověřování a doplnění některých informací přispělo nahlédnutí do 

některých dokumentů z Fieldovy pozůstalosti uloţené v literárním archivu Památníku 

národního písemnictví.  

 Výchozími texty byly vzhledem k celkovému pojetí této práce publikace Vladimíra 

Boreckého Imaginace, hra a komika a Zrcadlo obzvláštního. 

 Další dílčí zdroje uvádíme v seznamu pouţité literatury.  
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4.2 Ţivot 

V úvodu této kapitoly je třeba si vyjasnit situaci ohledně básníkova jména. Budoucí 

básník T. R. Field se narodil jako Theodor adabert Rosenfeld. V dospělosti si nechal 

úředně změnit jméno na Bohdan Vojtěch Šumavanský, avšak jako básník je znám 

především pod svým pseudonymem T. R. Field, který se vrací ke jménu původnímu. Dále 

pouţíval celou řadu hravých pseudonymů (Theo Trefil, Vratiprt Choromysl Kromboţinec, 

Nerudný Rossi). V jedné své básni se označil za překladatele zjevně neexistujícího autora 

Fedora Karloviče Absurdova. V korespondenci s blízkými se pak podepisoval také jako 

Rosina Sepranec. V naší práci ho budeme nazývat T. R. Field, neboť pod tímto jménem 

vystupoval na veřejnosti nejčastěji.  

Narodil se v roce 1891 v Praze. Byl devátým dítětem Voršily Apfelbeckové a 

lékaře Karla Damana Rosenfelda. Karel Rosenfeld byl ţidovským lékařem ve Vídni. Po 

sňatku s Voršilou se však přemístil do Prahy a konvertoval ke křesťanství. Svého 

posledního syna nikdy nespatřil, neboť ten se narodil aţ půl roku po jeho smrti jako 

pohrobek.  

 Dětství strávil Field v Domaţlicích, odkud pocházela jeho matka a také se tam po 

smrti manţela vrátila. Gymnázium studoval jiţ opět v Praze. Zde úspěšně absolvoval také 

obchodní akademii. Na počátku roku 1912 mu zemřela matka a on se vydal na zkušenou 

do Anglie, odkud se vrátil po dvou letech s výbornou znalostí angličtiny.  

 V roce 1916 se oţenil s o osm let starší Vilémou Křepinskou a krátce nato odjel na 

frontu, avšak jiţ v roce 1917 se vrátil zpět. Z armády byl propuštěn ze zdravotních důvodů. 

Po válce střídal různá zaměstnání, učil angličtinu v jazykové škole na Národní třídě, 

překládal, pracoval jako korektor státní tiskárny atd.  

 V roce 1923 si, jak jiţ bylo zmíněno, nechal úředně změnit jméno na Bohdan 

Vojtěch Šumavanský. Těţko říci, co bylo impulsem k tomuto kroku, zda šlo o momentální 

nápad, či o tom přemýšlel delší čas. Jisté je, ţe se v jeho novém jméně odrazil jeho vřelý 

vztah ke kraji, kde strávil část dětství. Toto své nově získané a vlastenecky vyznívající 

jméno však nepouţíval jako literát. Kdyţ se stal v roce 1929 pravidelným přispívatelem do 

časopisu TRN, kde měl svou satirickou rubriku Literární zádrhel, vystupoval jiţ pod 

pseudonymem T. R. Field.  

 Do literárního světa vstoupil aţ v pozdějším věku. Svou první sbírku Kosočtverce 

na Ohradách vydal v roce 1930 na prahu svých čtyřicetin. Za svého ţivota se mu podařilo 

soukromým nákladem vydat ještě dvě útlé sbírky Kruhy pod Očima 1933 a Lomikel na 
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dlásnech 1937. Bohuţel, přesto, ţe později byl i členem Svazu československých 

spisovatelů, nepodařilo se mu za jeho ţivota vydat nic dalšího. Jeho básně byly 

příleţitostně otiskovány v různých literárních časopisech (Nový ţivot, Plamen). 

Za druhé světové války se o Fielda zajímali nacisté kvůli jeho ţidovským předkům. 

Od hrozící likvidace mu pomohlo několik skutečností. Pro nacisty byl rozhodující původ 

matky, dále jeho otec konvertoval ke křesťanství a nakonec Field těsně před válkou 

zaţádal o slovenské občanství, na které měl nárok, paradoxně díky svému ţidovskému 

dědu, který byl slovenským občanem. Ţivot v protektorátu tedy proţil jako slovenský 

občan. Těmito sloţitostmi ohledně původu jména a občanství se mu zřejmě podařilo 

nacistickou agendu zmást. Další moţnou verzí, kterou uvádí Vladimír Borecký, je, ţe se 

před gestapem schoval na psychiatrické klinice. Kromě básní s tématem bohnických 

pavilónů však neexistují ţádné další doklady o tom, ţe by Field skutečně v psychiatrické 

léčebně v té době pobýval.  

 Po válce se opět ţivil příleţitostnou prací a dostával také jednorázové podpory od 

Svazu československých spisovatelů. V roce 1947 zemřela Vilma, avšak dlouho sám 

nezůstal, jiţ v březnu 1949 se oţenil se Štěpánkou Jelínkovou, která byla dlouholetou 

přítelkyní Šumavanských.  

Field byl pohledný urostlý muţ a o přízeň ţen neměl nouzi. Z korespondence se 

dozvídáme, ţe intimní přátelství ho pojilo například s Marií Fantovou, dcerou významného 

českého architekta, které se v kruhu přátel říkalo Mafa, jeţ vedla podobně bohémský ţivot 

jako Field. Ten byl častým návštěvníkem hospod a vináren a velkým vyznavačem alkoholu 

a cigaret. Do lékařské zprávy z roku 1962 uvedl, ţe kouřil i sto cigaret denně a pil velké 

mnoţství alkoholu všeho druhu.  

Zřejmě jiţ od dvacátých let trpěl také syfilidou. Vlivem těchto okolností se u něj 

rozvíjela progresivní paralýza, která byla příčinou jeho megalomanických bludů. Na 

základě těchto zdravotních problémů byl v roce 1954 na několik měsíců hospitalizován 

v bohnické psychiatrické léčebně. Ještě v roce 1962, kdyţ Field navštívil lékaře kvůli 

bolestem na hrudníku, vyjadřuje tento pochybnosti nad jeho výroky, podle kterých měl být 

otravován mladými chuligány, kteří mu údajně sypali jed do piva a on pak trpěl závratěmi 

a nevolnostmi. Dále tvrdil, ţe ostatní literáti vykrádají jeho dílo.  

Jeho fyzický i psychický stav se postupem času stále více zhoršoval. Trpěl 

bolestmi, závratěmi a výrazně se zhoršoval i jeho zrak, takţe ke konci svého ţivota byl jiţ 

téměř slepý. Avšak i přes tyto potíţe nepřestal ani v posledních letech svého ţivota chodit 
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do oblíbené hospody a psát básně. Dva roky před svou smrtí ještě stihl rozpoutat polemiku 

v Divokém víně, která se týkala Hrychovy Krhútské kroniky.  

Z deníkových zápisku je patrné, ţe jeho ţena Štěpánka byla k jeho bohémskému 

ţivotu velmi tolerantní, a zejména v posledních letech jeho ţivota byla jeho ošetřovatelkou 

a velkou oporou. Zemřel na infarkt v srpnu roku 1969. 
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4.3 Mýtus 

 T. R. Field se dostal do povědomí literární veřejnosti jako autor krátkých hravých 

humorných a satirických básní. Do oblasti zájmu Vladimíra Boreckého a jeho mašíblů se 

dostal jednak díky své jazykové hravosti, která se nejvíce projevila v Prakršnu, tak díky 

jeho sklonům k drobným mystifikacím, a nakonec také vlivem pobytu v psychiatrické 

léčebně, coţ, jak je patrné z Boreckého prací, je jedním z identifikujících prvků mašíblů. 

T. R. Field sám se dokonce k jednomu z předních mašíblů v jedné své básni s trochou 

nadsázky přihlásil jako jeho ţák. Oním člověkem byl Jakub Hron, kterého ve svých 

pracích Borecký nazývá prototypem obzvláštníka.  

4.3.1 Jakub hron 

Jakub Hron byl gymnaziální profesor, který působil v druhé polovině 19. Století 

a v prvních desetiletích 20. století. Jeho ludismus se projevoval především v oblasti 

vynálezů a objevů. S touto jeho činností souvisel také ludismus jazykový. Vymýšlel řadu 

neologismů, aby tak získal názvy pro své vynálezy, nebo aby v duchu brusičství nacházel 

nová pojmenování pro jiţ existující jevy a entity. Tak například jeho novým výrazem pro 

pokrývku hlavy se stal pohlavní pokrytec. Pobaví nás také Hronův jídelní lístek, můţeme 

si dát například jablkové svinstvo (závin) nebo černec (černou kávu).  

T. R. Fielda a Jakuba Hrona spojuje právě ona hravá jazyková tvořivost, avšak s tím 

rozdílem, ţe Field si dokázal drţet od těchto patřičný odstup. Humor vzbuzuje svými 

novotvary na rozdíl od Hrona zcela záměrně. Neologismy jeho předchůdce ho však bavily 

natolik, ţe jich i několik málo převzal do svého díla a obdařil je novými významy. 

Příkladem můţe být slovo chlípa, které u Fielda znamená milostný akt.  

4.3.2 Prakršno a Krhútská kronika   

Nejvýraznějším Fieldovým počinem, co se týče jazykové hravosti je nauka o 

prakršnu: „náboţenství úsměvné pohody, zdravého humoru, nebolestného smíchu, plesné 

jásandy a tělesného i duševního zdraví“ . Tento mýtus, který slouţil hlavně k pobavení 

přátel jeho stolní společnosti a byl také dále ústně rozvíjen, se stal později základem 

Hrychovy krhútské kroniky, která rozvíjela nejen mýtus prakršna a krhútů, ale mytizovala 

také okolnosti jeho vzniku i původního autora tohoto mýtu.  

Podle autorovy vlastní datace začalo prakršno vznikat jiţ kolem roku 1914, dále 

bylo rozvíjeno ústně i formou dodatečných poznámek a krátkých textů. V původní verzi se 

vlastně jednalo pouze o slovník pojmů, které spolu souvisely zpočátku jen vzdáleně, nebo 

vůbec. Základem pozdějšího rozvíjení se stal bůh kanálů Lomikel, který měl místo nohou 



62 

 

poklopy od kanálů a jeho chůze spočívala v posouvání těchto poklopů, takţe vydával 

zvláštní zvuk, který Field nazývá rourácením. Lomikelovou partnerkou byla Kvakev. Další 

humornou postavou z Prakršna je Ţebrohnátleb, která podrývá pomníky a proráţí rakve, 

takţe se vše klátí a zarůstá, čímţ vznikají dlásna. Jakýsi archetyp města, kde jsme strávili 

dětství, nebo rané mládí, kam se často vracíme v myšlenkách a vybavujeme si kaţdý zákrut 

i uličku, se nazývá Trinculum. Poetický výraz morha, označuje podvečerní sluneční svit, 

který se odráţí na střechách domů.  

Těmto a dalším postavám, místům a jevům dal Field také výtvarnou podobu  

malovaných karet
11

. Tyto karty slouţily k zábavnému výkladu osudu básníkových přátel. 

Očití svědkové, jak se dočteme v Boreckého studii, měli vypovídat, ţe básník dokonce 

vytvořil v jednom ze sklepení praţských domů Lomikelovu svatyni, kde se jeho přátelé za 

zvukových a světelných efektů klaněli plastice Lomikela.  

V šedesátých letech se však prakršno vymklo Fieldově kontrole, kdyţ ho jeden 

z jeho přátel, Ervín Hrych, rozpracoval a vydal pod názvem Krhútská kronika. T. R. Field 

se vznikem tohoto díla nesouhlasil, souvislosti v kterých píše Hrych o Lomikelovi, jehoţ 

podobu zcela přebírá od původního autora, povaţuje za pokroucené. Do konce ţivota mu 

také tento počin nedal spát, Hrychův akt povaţoval za zradu a napsal v tom duchu také 

báseň do Divokého vína, na jehoţ stránkách se poté rozpoutala diskuze, ke které se 

vyjadřovali i různí další přátelé obou literátů.  

Víme, ţe v šedesátých letech byla u Fielda jiţ zcela rozvinuta nemoc, která byla 

také příčinou paranoidních představ, včetně těch, kdy obviňuje kde koho z vykrádaní svého 

díla. Proto i k jeho kritice Krhútské kroniky jsme přistupovali z rezervovaným odstupem, 

avšak, poté, co jsme se s Krhútskou kronikou seznámili blíţe, jsme nuceni vyslovit 

pochopení k Fieldovým obviněním. Hrych přejal doslova celý slovník prakršna. 

V poznámkách sice píše o Fieldovi, avšak střídá jeho pseudonymy tak, ţe se původní autor 

rozpadá v několik postav, které Krhúty a prakršno objevovaly a zabývaly se jím, není zde 

však zmínka o Fieldovi jakoţto reálném autorovi. Spíše zde vyznívá jako nějaká Hrychova 

mystifikace. Dá se tedy říci, ţe Hrych si proti vůli původního autora osvojil jeho dílo 

a rozvinul ho, coţ se opravdu nejeví jako příliš čestné. Na druhou stranu je ale také pravda, 

ţe T. R. Field svým způsobem sám vytvořil z prakršna všeobecný majetek, takţe se ostatní 

cítili jako plnoprávní spolutvůrci. 

                                                           
11

 Kopie Fieldových ručně malovaných karet viz příloha.  
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Kaţdopádně po vzniku Hrychovy kroniky napsal Field ještě dva texty, které se 

k prakršnu vztahují. Jeden z nich je vlastně jen obţalobou Hrycha a závazkem autora, ţe 

sepíše celý text znovu v původních souvislostech. V dalším textu z roku 1968 sepisuje 

nový základ prakršna, ve kterém popírá Hrychovy souvislosti, zejména co se týče pojmu 

krhút. I kdyţ v úvodu píše, ţe krchý je ten, kdo je podivínský, tvořivý a vlastně geniální a 

vytváří si svůj vlastní svět, tak o několik řádků později definuje krhúta jako napůl strašidlo 

a napůl člověka, který je všeho schopný, i kdyţ se ve společnosti jeví jako dobrý, přátelský 

a spořádaný. Z krhúta tedy rázem vytvořil nelichotivé označení, kterým v zápětí počastoval 

Ervína Hrycha. K tomu, aby vydal svou vlastní podobu prakršna se jiţ Field ve svém 

ţivotě nedostal. 

4.3.3 Další drobné mystifikace a mýty   

Plný legend a mýtů je také Fieldův vlastní ţivotopis. Své studium na obchodní 

akademii líčí například takto: „Po absolvování kvarty, mě k mému největšímu uraţení a 

poníţení dali na Československou obchodní akademii, jiţ jsem ze vzteku absolvoval 

s vyznamenáním, abych svým pěstounům / lépe pěsťounům, neboť se ve své úchylnosti 

uchylovali k pěstnímu právu, dokázal, ţe i to je na mě ještě velmi málo.“
12

 V tomto duchu 

se nese celý jeho ţivotopis, který končí krátce po jeho první svatbě.  

Ze vzpomínek Fieldových pamětníků je patrné, ţe byl zábavným vypravěčem 

a recesistou,
13

 s čímţ logicky souvisí i sklon k mystifikacím, avšak vše se většinou 

odehrávalo v ústní rovině, takţe o nich často nejsou ţádné záznamy. Pro příklad si uveďme 

historku, podle níţ Field vystoupil na sjezdu Svazu československých spisovatelů 

s protestem proti jeho jmenování národním umělcem, aniţ by se však o tomto kroku vůbec 

uvaţovalo. V přihlášce do Svazu československých spisovatelů uvedl také některé sbírky, 

které však ve skutečnosti neexistovaly, i kdyţ je moţná zamýšlel později vydat. Jedna 

z nich měla dokonce vyjít v Cleevlandu v USA. Do značné míry mystifikací je také 

předmluva k Fieldově první sbírce z pera Karla Pracha, kde se tvrdí, ţe básník pobýval 

také v USA a v Německu.  

Fieldův způsob ţivota a tvorby bohuţel přispěl k tomu, ţe naše informace o něm 

zůstávají roztříštěné a nebýt Petra Kovaříka a jeho velkého zájmu o tuto zajímavou 

osobnost české literatury, upadl by básník v zapomnění zcela. V devadesátém roce, kdy 

Kovařík poprvé seznamuje veřejnost s T. R. Fieldem, píše ve svém doslovu: (…) Vţdyť 

                                                           
12

 Strojopisný vlastní ţivotopis Fieldův se nachází v jeho pozůstalosti v Památníku národního písemnictví. 
13

 Například vzpomínka Vladimíra Neffa v knize Večery u krbu. 
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jeho jméno nezaznamenal ţádný slovník spisovatelů, ţádná encyklopedie ani příručka. 

Jeho knihy nejsou zastoupeny v knihovnách, protoţe se prostě ztratily. Pamětní deska na 

básníkově rodném domě v Ostrovní ulici v Praze, jakoby jen podporovala domněnku o 

smyšlené postavě českého písemnictví a nutně za těchto okolností působí dojmem 

mystifikace cimrmanovského typu“ (T. R. Field, 1990, 177). 

Dnes, dvacet let po napsání doslovu, je jiţ situace rozdílná. Fieldovo dílo je četně 

zastoupeno v knihovnách a Field se objevuje také ve slovnících, takţe opouští svět mýtů 

a vrací se zpět do světa literatury.  
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4.4 Tvorba 

V této kapitole se budeme zabývat výhradně Fieldovou poezií, neboť ta byla 

hlavním druhem jeho tvorby. Několika textům o prakršnu jsme se jiţ věnovali v kapitole 

předcházející.  

4.4.1 Obecné rysy Fieldovy tvorby 

Bylo zmíněno, ţe pro tvorbu T. R. Fielda obecně je typický humor a satira a s tím 

související ludismus. Na rozdíl od Nováka a Lukeše se však nejedná o hravost naivní. 

T. R. Field byl sice svérázným básníkem na pomezí skutečné literatury a insitních projevů, 

avšak jeho projevy byly cele podřízeny autorově uvědomělé sebekontrole. I kdyţ 

v pozdějším období svého ţivota vlivem duševní choroby, která se u něj rozvinula, 

zaznamenáváme jeho paranoidní bludné představy, tyto se však nijak výrazně nepromítají 

do jeho tvorby básnické.  

 Stylově bývá Field nejčastěji spojován se vznikajícím dadaismem, humoristickým 

ţánrem (Panorama české literatury, 1994) a v souvislosti s nonsensem, jako například 

v příslušném hesle Encyklopedie literárních ţánrů z roku 2004. Sám Field se hlásil 

k odkazu předního nonsensového básníka Christiana Morgensterna. 

4.4.1.1 Kompoziční a jazyková rovina  

Pro Fieldovy básně je příznačná jazyková komika, které dociluje pomocí slovních hříček, 

„Etymologickýzádrhel 

U potoka, kde je bláto, 

Na ucho pad podo-uch. 

Do uší si bláto nabral, 

Vyrost z něho blato-uch. 

Nepaměti do propasti 

Klesl bídný samo-uk. 

Na dně začal učit pávy, 

Skončil jako pavo-uk“ 

 (T. R. Field, 1990, 115). 

zvukové pitvořivosti slov: „(…) A ţe je to čiţej děděk / není na to ţádnej švědek / Pjoto ať 

tam klidně viší /tak beţubej jako kdyši“ a expresivních výrazů (zaţrat se, děcko blbý, negři, 

fouňa, chlapík, trdlo, fešácký, herka, hnáty, pitomec) (tamtéţ, 114). Jeho básně také mívají 

s odkazem na svou hravou jazykovou povahu v názvu nezřídka slovo zádrhel (Literární 

zádrhel, Beţţubý zádrhel, Etymologický zádrhel, Zádrhel zeměpisný, Relativistický 

zádrhel atd.).  
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 Především v básních, které vycházejí z Fieldova ‚učení‛ o prakršnu, ale i v jiných 

básních, se vyskytují pro Fielda typické neologismy (prostibol, podstolí, dutohlava, 

slunojas, máměje, pustorálek, lalouch, , zeta, častovadlo, oušlap, vádlo, prkence, ţíţ atd.). 

 Význam těch neologismů, které vznikly nejčastěji kompozicí, je zřejmý, a netřeba 

ho dále vysvětlovat. Jiné však vznikly na základě slovních přesmyček a metafor. 

K porozumění těmto slovům slouţí slovníček, který je součástí zápisků o prakršnu. 

Dočteme se zde například, ţe lalouch je: „Dítě od narození do věku plazivého, neboť v tom 

období je dítě samý lalok přehnusný“ (tamtéţ, 92). Pustorálek je pak označením pro: 

„Opuštěné místo se stavením, v němţ bývá jen staré harampádí, povadlé věnce, zetlené 

hřbitovní stuhy“ (tamtéţ).   

 Dále se z jazykového pohledu v básních často setkáváme s antroponymy, které zase 

souvisí s Fieldovou tvorbou satirickou (Darvin, Majakovský, Váchal, Peroutka, Týnecký, 

Tolstoj…). 

 Co se týče kompozice Fieldových básní, mají povahu krátkých rýmovaných útvarů, 

často čtyřverší a osmiverší. Vzhledem k slovním hříčkám a přesmyčkám hojně vyuţívá 

pomlk a pomlček. 

Výrazný projev autorovy hravosti na poli rýmu se nachází v jeho básni Zádrhel zeměpisný, 

která začíná verši: „Tam v ústí nad Labem / stál u stínadla Bém“ (tamtéţ, 112) 

a reprezentuje autorův pokus o nejdelší rým v české literatuře. 

4.4.2 Tematická rovina  

Z pohledu témat můţeme Fieldovu poezii rozdělit do několika skupin. Některé 

tématem spjaté básně autor zamýšlel vydat v příslušných sbírkách, avšak ty zůstaly pouze 

v rukopisných verzích, nebo jen v náčrtech a některé z nich byly vydány aţ v devadesátých 

letech zásluhou Petra Kovaříka. Takovou sbírkou je také Odysea nočního buditele, kde 

Petr Kovařík shromáţdil Fieldovy básně, které jsou spjaté s tématem nočního ţivota 

v praţských hospodách, putykách a vinárnách.  

 Jiţ v pojednání o básníkově ţivotě byl zmíněn jeho bohémský způsob ţivota, 

spojený s častou návštěvou takových zařízení. Na tomto místě ještě doplňme, ţe 

nejoblíbenějšími podniky, kam autor rád zavítal, byly pivnice Lochnes v Jungmannově 

ulici, pivnice U Mázlů tamtéţ, U Pinkasů na Jungmannově náměstí. V posledních letech 

ţivota se mu staly útočištěm podniky nedaleko jeho posledního bydliště na Vinohradech. 

Chodíval do Besedy v Římské ulici, do hospody Pod Smetankou a také do Demínky.  
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 Oblíbené Fieldovy podniky se podařilo identifikovat, neboť jsou opakovaným 

tématem jeho básní. 

„Ve vinárně U Mázlů 

Ve vinárně U Mázlů 

maţe deku tré grázlů. 

Kaţdého z nich učil Tolstoj 

zaujímati ten postoj, 

ţádný neodpírá zlu,  

ţádného nic nebolí. 

Nashledanou v podstolí“ 

(T. R. Field, 1993, 42). 

V jedné z básní reflektuje také svůj neúspěšný pokus vést svou vlastní hospodu Tavernu, 

kterou si pronajal v roce 1915, avšak příliš se jí nevěnoval, kromě toho, ţe byl jejím 

častým návštěvníkem, takţe vše skončilo nezdarem. 

 Obecně jde v básních s touto tématikou o humornou reflexi dobře známého 

prostředí. 

Mezi zlidovělé básně s hospodskou tématikou patří Fieldova Tichá putyka. Atmosféra této 

básně je spíše melancholicky zasmušilá.  Stala se inspirací pro skladatele Jiřího Eliáše, 

který ji zhudebnil a ústní lidovou slovesností k ní byly dodatečně připojovány další sloky, 

s jejichţ existencí se Field neztotoţňoval, ba naopak se mu přímo nezamlouvaly, coţ je 

zřejmé z pozdějšího dodatku k této básni, ve kterém si na tyto okolnosti stěţuje. 

 Častým tématem, které se prolínalo celou autorovou tvorbou a nejvíce je 

zastoupeno v jeho první sbírce Kosočtverce na ohradách, jsou humorné a satirické básně 

věnované různým osobnostem tehdejšího kulturního světa, zejména českým spisovatelům. 

Field kritizoval ve svých básních i takové spisovatele jako Karla Čapka, Vladislava 

Vančuru, Rudolfa Medka, Viktora Dyka, Františka Langera, J. S. Machara a spoustu 

dalších. Tedy autory napříč styly a společenskou orientací. Jeho satiry stručně, někdy aţ 

lapidárně, ale výstiţně zachycují autorův postoj k těmto osobnostem. Za všechny uveďme 

satirickou báseň poukazující na maloduchost Františka Langera a šestiverší věnované jeho 

hospodskému souputníkovi Matěji Kudějovi. Obě pocházejí z jeho první sbírky. 

„Františk Langer 

Těsná jesti brána slávy! 

- Malý duch – ţiv projde – 

Velký se však do ní vejde, 

aţ kdyţ tělo pojde. 

 

Franta Langer, šel na vandr, 

i k té bráně došel, 
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a jak velbloud uchem jehly, 

tuze snadno prošel. 

 

Jsi-li tedy spisovatel, 

toho vţdy buď znalý, 

ţe je v říši velkých duchů 

i sám velbloud malý“ 

(T. R. Field, 1990, 76). 

 

„Z. M. Kuděj 

Poslouchej Kuděj, 

Voni nás nuděj! 

Aţ si přečtu jejich kníţku, 

Tak mě hned vzbuděj. 

A víc uţ nenapíšou ani béé, 

Sic jich zbije ravavý Holybee!“ 

(tamtéţ, 70). 

  Jeho oblíbenci naopak byli Jaroslav Hašek a František Gellner a je pravděpodobné, 

ţe se s nimi také osobně znal.   

„Epitaf na jednu stranu pomníku v Lipnici 

Na hrobě Jardy Haška 

by měla státi flaška 

a kol ní věnec skleniček, 

by kaţdý v němém bolu 

pro oběť alkoholu 

mohl uronit pár slziček.“ 

(T. R. Field, 1998, 308) 

Kromě satiry, která směřovala proti konkrétním osobnostem ze světa kultury, byla 

jeho častým tématem také satira společenská.  

 V pozůstalosti se nalezl soubor básní, který podle Petra Kovaříka svědčí o Fieldově 

záměru vytvořit sbírku společenské satiry, nejspíše pod názvem Šídlo v pytli. Sám Kovařík 

se rozhodl Fieldův záměr realizovat a básně tohoto typu uspořádal do souboru, který 

nazval podle jedné z Fieldových básní Gottwaldovi do ouška.  

 Je docela zajímavé, ţe, ač byl básník členem komunistické strany, nenajdeme 

v jeho tvorbě příliš básní, které by ilustrovaly jeho nadšení v tomto směru, naopak můţeme 

říci, ţe Field je kritický na všechny strany, coţ bylo, jak jiţ bylo řečeno výše, také jedním 

z důvodů, proč se mu nedostalo ve své době více pozornosti. Odváţně vyznívají na svou 

dobu vzniku v padesátých letech například tyto verše: 

„Neruda redivivus   

Lekneme-li se řemene 

a domovnických kádrů, 

klesnem pod tíhou břemene, 
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neb národ bude z hadrů“ 

(T. R. Field, 1992, 17). 

 

 

„Nemluv pravdu v říši klamu, 

sic ti nabouchají tlamu. 

Nechceš-li být terčem šikan, 

zapři vše a lţi jak cikán“ 

(tamtéţ, 12). 

Pro Fielda typická záliba v slovních hříčkách se v jeho společenské satiře objevila 

například v básni Partyzán a partyzánka. 

„Časně zrána 

- blízko banky – 

u pomníku partyzána 

leţel vajgl z partyzánky. 

 

Přišel synek partyzána 

- časně zrána – 

blízko banky 

minul pomník partyzána 

a zved – vajgl z partyzánky“ 

(tamtéţ, 8). 

Field ale napsal také několik málo básní, které bychom mohli, kdybychom neznali 

naturel autora, označit za skutečně tendenční. V Básníckém almanachu z roku 1953 

nalezneme jeho báseň Ţlutá řeka, oslavující Mao Ce-tunga a znám je také jeho náčrt textu 

k pionýrské hymně, avšak dá se předpokládat, ţe i tyto texty slouţily spíše k pobavení 

členů Fieldovy stolní společnosti. Moţná je také varianta, ţe si chtěl autor skrze takto 

laděné básně zajistit své postavení ve svazu spisovatelů a v literárním světě vůbec, avšak 

na druhou stranu je z jeho stylu psaní patrné, ţe měl sklon bagatelizovat a zesměšňovat 

vše, co se kolem něj i jemu samotnému dělo, takţe si těţko dovedeme představit, ţe by 

byly ony chvalozpěvy prosté nadsázky, ironie a dvojsmyslu.   

 Další téma jeho básní bylo, jak jsme jiţ uvedli, inspirované jeho pobytem 

v psychiatrické léčebně a Petr Kovařík jej shromáţdil v souboru Morodochium, coţ byl 

Fieldův výraz právě pro psychiatrickou léčebnu. Přesto, ţe Field trpěl jiţ v padesátých 

letech  paranoidními představami, a dokonce si na lístek zapisoval jména doktorů, kteří mu 

píchali injekce, neboť je obviňoval ze špatného dávkování léčebné látky, zachovávají si 

jeho básně humoristický nadhled.  
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„Kaţdý odpor váš je marný, 

jeden dnes a druhý zítra, 

kaţdý musí do cvokárny, 

řiť neţ sobě třikrát vytra“ 

(t. R. Field, 1989, 5). 

Své básně věnoval Field také jednotlivým bohnickým pavilonům a některým 

pacientům. Smysl pro humor ho neopouští ani kdyţ reflektuje svou vlastní situaci. 

„Mojí mrtvici 

Sveřepě mě klepla pepka, 

aţ mi zapraštěla lebka. 

Svedl jsem s ní zápas krátký, 

sloţil jsem ji na lopatky, 

ale nezlobte se na mě, 

ţe jsem neustoupil dámě! 

Příště dám rád přednost ţeně, 

dopadne to obráceně, 

vyřídí mě v prvním kole, 

bude navrch a já dole!“ 

(tamtéţ, 32). 

Jiţ víme, ţe T. R. Field nikdy nevydal své zápisky o prakršnu a tradici rozvíjel 

především ústní formou. V jeho sbírce Lomikel na dlásnech ze třicátých let a 

v jednotlivinách přesto najdeme několik básní inspirovaných tímto tématem. V tomto 

tematickém okruhu se nejvíce projevila autorova záliba v neologismech. k dešifrování 

básní a jejich porozumění potřebujeme znát význam jednotlivých slov, který však ve sbírce 

Lomikel na dlásnech nebyl k dispozici, avšak i v případě, ţe významům slov nerozumíme, 

můţeme se nechat unášet prostou zvukovou a rytmickou podobou básně.  

„Žalobej 

Pajú kuhy ţalobej, 

Mřezom ţguty padú. 

Baha ruk vod suda čol, 

Kaţi duša kadú“ 

(…)“ 

(T. R. Field, 1990, 62). 

V zápiscích o prakršnu zjistíme, ţe ţalobej je vlastně ţalnička. Kuhy jsou: „Stařeny 

v černých salupech, plouţící se v pohřebním průvodu, mřez je mé slovo pro mříţový rošt, 

ţgut je ještě ţhavý oharek kosti (…)“ (tamtéţ, 102). 

 Tento typ básní, a pak zejména Fieldovy ‚zádrhele‛, se svou jazykovou hravostí 

a nesmyslností nejvíce přibliţují nonsensovému ţánru.   
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 Na závěr jsme si ponechali okruh básní, které vyšly tiskem aţ v posledním 

Kovaříkově souboru Fieldova díla a svým tématem jsou věnovány Chodsku, kde autor 

strávil část dětství. Tyto básně jsou zajímavé především v tom smyslu, ţe vybočují 

z humoristického a satirického ţánru, které jsou pro Fielda jinak určující. V básních s tímto 

tématem zaznívá tón lidových písní. Nejčastějším motivem je nešťastná láska, přítomný je 

také typický motiv vojny a odloučení. Jednotlivé básně jsou často situovány na konkrétní 

místa a nechybí v nich líčení chodské přírody.  

 Dle autorových poznámek u jednotlivých básní s tímto tématem je patrné, ţe 

zamýšlená sbírka měla nést název Ţalničky pro chodskou lásku, pod tímto názvem ji také 

Kovařík uvádí v souboru Kosočtverce na ohradách. 

„Koutská alej 

Aţ já půjdu Koutem, 

péro za kloboukem, 

vesele si zazpívám. 

Kvítí v jednom okně 

a tam děvče pěkné, 

Šátečkem mu zamávám. 

 

Sbohem potěšení, 

přišel den loučení, 

bdi teď nad mou vesničkou! 

Dá Bůh, ţe se vrátím, 

všecko ti odplatím, 

zulíbám tě celičkou. 

(…)“ 

(T. R. Field, 1998, 315) 
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5. Závěr 

Naše práce sestává ze třech, na sebe víceméně nezávislých kapitol o vybraných 

autorech. Jejich výběr nám jiţ objasnila předmluva a v kapitole Tvorba a mystifikace byl 

usouvztaţněn s celkovým pojetím naší práce.  

Na tomto místě zbývá pokusit se o shrnutí podobností a rozdílů mezi těmito autory, 

abychom potvrdili oprávněnost jejich výběru a docílili propojení celé práce.  

 Obecně můţeme říci, ţe Jana Nováka, Jana Lukeše, a T. R. Fielda spojují zejména 

mystifikační prvky v jejich ţivotě, tvorbě, nebo obojím. V této souvislosti nutno zmínit, ţe 

jsme o kaţdém z nich nalezli informaci,
14

 na základě které jsou přirovnáváni 

k mystifikační osobě Járy Cimrmana. 

 Z předcházejících kapitol je patrné, ţe však jsou tyto mystifikace různého 

charakteru. V případě Jana Nováka jsme se zaměřili zejména na mystifikace, jeţ sice 

vycházely z jeho ţivota a díla, ale produkovány byly zejména jeho přáteli, ať jiţ za jeho 

ţivota, s jeho částečnou účastí, tak také po jeho smrti. Mystifikace, které vytvářel sám 

autor, byly, na rozdíl od předešlých, spíše neuvědomělé a vycházely z jeho duševní 

choroby. Co se týče Jana Lukeše, setkáváme se naopak s mystifikací, kterou vytvořil autor 

sám ve svém díle. Shledali jsme také, ţe i přes vliv duševní choroby, kterou autor trpěl, byl 

schopen částečného odstupu od své tvorby a s ní spojené mystifikace. Také v případě Jana 

Lukeše můţeme najít mystifikace, jeţ byly vytvořeny druhými osobami. O jejich 

záměrnosti můţeme jen spekulovat, avšak ze své povahy byly herního charakteru 

a domníváme se, ţe se jich dopouštěl sám Vladimír Borecký.      

 V dalším výčtu podobností uveďme následující: Ve své době se jim nepodařilo dosáhnout 

významnějších literárních úspěchů. Zemřeli téměř nepovšimnutí. V ţivotě se potýkali 

s duševní chorobou a finančním nedostatkem. Všichni měli také zkušenost s pobytem 

v psychiatrické léčebně.
15

  

Také v předešlém nalezneme dílčí shody a rozpory. Prokazatelně diagnostikována 

byla duševní choroba u Jana Lukeše a T. R. Fielda, avšak s tím rozdílem, ţe u posledně 

jmenovaného se jednalo o součást tělesné choroby a duševní porucha se projevila aţ 

v pozdějším věku, neměla tedy výrazný vliv na jeho tvorbu, ani osobní ţivot. V případě 

Jana Lukeše a Jana Nováka naopak psychický stav výrazně ovlivnil jejich tvorbu a také 

jejich schopnost navazovat běţné mezilidské vztahy.  

                                                           
14

 Viz. jednotlivé kapitoly o autorech.  
15

 V případě Jana Nováka, tak můţeme soudit pouze na základě jeho vlastních slov. 
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Rozdíl nalezneme i v povaze vlastní tvorby. Této otázce byla, v souvislosti 

s řazením studií o jednotlivých autorech, věnována pozornost jiţ v předmluvě. Nyní jen 

doplňme: Pokud jsme uvedli, ţe v případě Jana Nováka převládá mýtus nad tvorbou a jeho 

dílo se pohybuje v intencích nezáměrného, a tedy naivního, a naopak T. R. Field je 

autorem, jehoţ tvorbu vnímáme jako záměrnou, obsahující autorův odstup od ní, pak Jan 

Lukeš se nachází, stejně jako v naší práci, někde na pomezí těchto autorů.     

Na závěr bychom chtěli vyslovit přesvědčení, ţe všichni tři autoři prokázali, ţe 

z pohledu současného vnímání slovesného umění, své místo v české literatuře mají. Jejich 

tvorba sice většinou nevykazuje literární zručnost a technickou dovednost velkých autorů, 

nepostrádá však originalitu, pravdivost, která je dána spontánností jejich tvůrčích aktů, 

estetickou působivost a inspirativní potenciál   
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Resumé 

Diplomová práce Tvorba a mystifikace (Jan Novák, Jan Lukeš, T. R. Field) 

přibliţuje čtenáři tři osobnosti české literatury 20. století, které jsou zatím z pohledu 

literární vědy reflektovány pouze okrajově. Jsou to autoři, jejichţ tvorba je provázena 

řadou literárních mystifikací, pocházejících od autorů samotných, nebo od osob, jejich 

tvorbou a osobností inspirovaných. Všichni tři autoři dále spadají do kategorie tzv. 

mašíblů, coţ mimo jiné znamená, ţe jejich ţivot a potaţmo dílo bylo do určité míry 

ovlivněno podivínstvím jejich osobnosti, nebo dokonce duševní nemocí. 

V úvodní kapitole, která má zároveň zastřešující charakter, je vymezen a popsán pojem 

literární mystifikace. Dále je tento usouvztaţněn s pojmy souvisejícími, jako je hra, 

ludismus, mýtus. Důraz je kladen na odlišení literárních mystifikací od mystifikací 

klasických. Zmíněny jsou také konkrétní příklady vybraných literárních mystifikací 

z české literatury. Pozornost je věnována rovněţ publikacím Vladimíra Boreckého, který 

se zabýval kategorií tzv. mašíblů, nebo také podivínů.  

 Následující kapitoly se jiţ zabývají jednotlivými autory. Postup při popisu kaţdého 

z nich je vţdy stejný. Nejprve jsou uvedeny zdroje informací, další kapitola se zabývá 

jejich ţivotními osudy. Následuje kapitola, která tvoří jádro jednotlivých studií 

o vybraných autorech, neboť se věnuje právě mystifikacím v jejich díle, nebo s jejich díly 

souvisejícími. V poslední části kaţdé studie je mapována a charakterizována jejich tvorba. 

Důraz je kladen na poezii, neboť ta je výrazně zastoupena v díle všech třech autorů. 

 V závěrečné kapitole jsou jednotlivé studie o vybraných autorech propojeny 

stručným shrnutím jevů, které jsou jim společné, nebo, které je naopak rozdělují. 

 Cílem této práce je objasnit a obhájit význam literárních mystifikací v literatuře, 

jakoţto zdroje inspirace a tvůrčí hravosti, a v souvislosti s tím obhájit také smysl a význam 

tvorby vybraných autorů.   
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Summary 

This diploma thesis Composition and Mystification (Jan Novák, Jan Lukeš, and T. 

R. Field) acquaints the reader with three personages of Czech literature of the twentieth 

century. So far they have been treated by literary science as rather marginal. Their work is 

associated with a great deal of literary mystification originating from the authors 

themselves or people influenced by their literary output and their personalities. All three 

authors belong to the category of so called ‘loonies’, which implies that their lives and 

their work were to certain extent shaped by the eccentricity of their personalities or perhaps 

even mental disorders.  

   The introductory chapter with its synoptic character defines and describes the term 

of literary mystification which is further on related to terms such as play, ludism and myth. 

Particular emphasis is being put on the distinction between the literary mystifications and 

the traditional ones. Selected literary mystifications in Czech literature are exemplified.  

Attention is also drawn to the publications of Vladimír Borecký who was interested in the 

category of so called ‘loonies’ and ‘weirdoes’.  

The following chapter is concerned with individual authors maintaining an identical 

procedure of their depiction. After the sources of information are mentioned, the following 

chapter recounts the stories of their lives. The chapter of major importance follows. It deals 

with mystifications within the works of the authors or some other related ones. The final 

part of each treatise is supposed to cover and provide characteristics of their literary works. 

Considerable emphasis is put on poetry as a substantial part of the literary output of all 

three authors.  

The concluding chapter provides an overall summary of individual treatises and 

phenomena which make them either similar or distinct.  

The aim of this thesis is to clarify and defend the use of literary mystifications in 

literature as a source of inspiration and creative playfulness and thus to defend the value of 

the literary work of the authors. 
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