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Spisovatel a dramatik František Zavřel představoval jako autor řady divadelních her, románů 

a básnických sbírek pozoruhodnou osobnost českého kulturního života první poloviny 20. 

století. Svým odporem k demokratickým tradicím a extrémním individualismem se vylučoval 

z kontextu demokratické kultury první republiky a později byl – jen zčásti oprávněně – 

přiřazován k tvůrcům sympatizujícím s fašismem. Předložená disertační práce spojuje prvky 

biografické a obecně historické, pokouší se analyzovat Zavřelovo literární, dramatické i 

publicistické dílo a včlenit je do kontextu tehdejší tvorby. Rovněž se snaží postihnout, jakým 

způsobem se Zavřel vymezoval vůči jednotlivým kulturním, ideovým a politickým proudům v 

Československu i v letech druhé světové války, jakými prostředky se snažil prosadit v 
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protektorátních kulturních institucí i konečně jak byl obecně vnímán. Na příkladu konkrétního 

autora můžeme lépe porozumět „odvrácené straně“ kulturní politiky meziválečného 

Československa a jejím proměnám za protektorátu i po skončení druhé světové války.  
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1. ÚVOD, PRAMENY A LITERATURA 

 
...zdrcující většina faktů o přítomnosti právě tak jako za doby starší je a byla mnohoznačná. Jako bychom 

nevěděli, že zmatek je ulitou života a že se tají v jeho jadérku... Jako bychom nevěděli, že přemnohý čin bývá 

výslednicí síly protivné, jako bychom nevěděli, že se osobnost často stává průsečíkem nejrůznějších tendencí, 

jako bychom nevěděli, že přímá spojení jen zřídka znamenají spojení příčinná. Jako bychom nevěděli, že fakt 

izolovaný a ohraničený zámlkami je málo srozumitelný a že vydává pochybné svědectví... Jako bychom nevěděli, 

že podoba lidí, s nimiž se po mnoha letech setkáváme, je mnohdy z poloviny ukryta ve stínu, a že vědec a analytik 

skutků národa často nerozumí ani konání manželky.              Vladislav Vančura 

 

Každý, kdo má vyslovit spravedlivý soud o druhém člověku, musí dříve či později nahlédnout do vlastního nitra a 

posoudit i svůj vlastní život. Jednotlivá svědectví nelze ovšem absolutizovat, neboť vyjadřují objektivní pravdu 

jen přibližně. Každý vkládá do své výpovědi i svůj subjekt − své sympatie či antipatie, svůj charakter i osobní 

zkušenost.               Karel Čapek 

 

Literární historie bude se jednou tebou zabývat Františku Zavřele, ona spočítá klady i stíny tvé tvorby, ona 

probádá, v čem si klopýtl, ale je příznačné, že ty, jenž jsi byl obdivovatelem Napoleona, Valdštýna, Mussolina a 

snad i Hitlera, ty kterému nebylo nic svaté, tím méně nějací řeholníci, našel jsi útulek u Milosrdných bratří, když 

celý svět tě opustil.           Jaroslav Pešek 

 

Kdyby snad Františka Zavřela nakonec nepotkalo štěstí, že bude zcela zapomenut, čeká ho smutný osud 

literárního morčete: že ho totiž bude používáno při výzkumech v oblasti pathologie poválečné intelektuální 

reakce. Bude to ovšem morče spíše pro nehloubavé studenty prvního semestru, než pro skutečně bádající 

profesory. Neboť František Zavřel je případ příliš prostý. A příliš papírový.         Julius Fučík 

 

To všechno je minulost, velká historie, jak se říká, která však často upadne v zapomnění a pak na ní narazíme 

náhodou, když se přehrabujeme na půdě nebo v hromadě starých odpadků.               Philippe Claudel

  

Historie je ona jistota vznikající v bodě, kde se nedokonalost paměti stýká s nedostatečností historických 

pramenů.               Julian Barnes 

 

Mrtví jsou mrtví a je jim jedno, že jim vzdáváme hold. Význam to má pro nás, pro živé. Vzpomínky nepřinášejí 

nic těm, které uctívají − slouží tomu, kdo se jimi zaobírá. (…) Aby se něco vrylo do paměti, je potřeba to nejdříve 

přetvořit v literaturu. Není to pěkné, ale je to tak.         Laurent Binet 
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Když jsem se někdy kolem roku 2000 probíral v jednom pražském antikvariátu krabicí 

s knihami za pár korun, zaujal mne na první pohled silný, brožovaný svazek s černou obálkou 

a jednoduchým bílým titulkem Za živa pohřben. Vlastní životopis. Autorem knihy byl 

František Zavřel, jehož jméno mě tehdy příliš neříkalo. Věděl jsem, že to byl dramatik, který 

tvořil v meziválečném Československu a snad podle jedné jeho hry vznikl film. Začal jsem 

vzpomínkami listovat a narážel na zajímavá jména: Vrchlický, Klíma, Machar, Šalda, Čapek, 

ale také Hus, Žižka, Nietzsche, Napoleon, Masaryk, Kramář, Beneš… Ve stručných větách a 

ještě stručnějších charakteristikách si autor vyřizoval účty se svými skutečnými i domnělými 

nepřáteli. Pochopitelně, kniha vyšla za protektorátu, nebylo divu, že kultura a politika první 

republiky byly autorem popsány značně kriticky. O to více mne překvapilo zjištění, že i 

kapitoly ze závěru knihy autor pojednal jako pesimistickou obžalobu protektorátní reality. 

Proto ten pochmurný titul. 

Knihu jsem si tehdy koupil a se zájmem přečetl. Zavřelovo vzpomínání nepůsobilo příliš 

věrohodně. Sám žánr memoárů je ošemetný, navíc mnohá obvinění, autorem vynesená, 

nebyla podpořena konkrétními argumenty, natož důkazy. Zavřel se v knize stylizoval téměř 

do mučedníka, nepochopeného génia, který se dostával do konfliktních situací ne vlastní 

vinnou, nýbrž přičiněním nepřejících kolegů, kteří jej obklopovali a činili mu obtíže  

Dlouhými citáty ze svých děl a ohlasy na své práce, jež vyplňují bezmála polovinu knihy, se 

zároveň snažil dokázat neoprávněnost výtek činěných na jeho adresu, neboť jen několik 

zasvěcených – jak třeba Jiří Karásek ze Lvovic – dokázali proniknout k podstatě sdělení 

přítomné v Zavřelově tvorbě. 

O autorovi samém se z knihy přitom až zase tolik nedozvíme. Jednotlivé stránky překypují 

útoky nebo pomluvami a někdy i dosti závažnými obviněními. Proto po přečtení Zavřelových 

memoárů, vyvstanou spíše otázky. Z čeho plynula tak silná autorova averze proti všemu a 

všem? Vždyť ve své době to nebyl autor neúspěšný, podle jeho dvou divadelních her byly 

natočeny celovečerní filmy, v jeho dramatech hráli tehdejší herecké hvězdy, počínaje Vlastou 

Burianem nebo Olgou Scheinpflugovou a Eduardem Kohoutem či Zdeňkem Štěpánkem 

konče. Jeho hry režírovali režiséři jako Jan Bor, Bohuš Stejskal, Aleš Podhorský nebo Jiří 

Frejka, jako scénografové se uplatňovali například Vlastislav Hofman nebo František Tichý, 

jeho knihy vycházely u renomovaných nakladatelů a na jejich výzdobě pracovala řada 

dobrých výtvarníku. Od počátku dvacátých let až do konce války se Zavřelovy hry prakticky 

nepřetržitě hrály v Národním divadle, ve Vinohradském divadle, v holešovické Uranii, ve 

Švandově divadle na Smíchově…, v Brně, Olomouci, Zlíně, Plzni, Hradci Králové, Kladně… 

Kdo vlastně byl František Zavřel? Proč o něm víme tak málo, respektive proč se jeho jméno 
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„ztratilo“ a ve studiích či syntézách o kulturním prostředí první i druhé republiky, případně 

protektorátu se téměř neobjevuje a pokud ano, tak jen s dehonestujícími označeními fašista, 

nacionalista, kolaborant. Jistě, mnozí autoři taková označení jednoduše přebírají, neboť 

nemohou podrobně zkoumat osud každého, kdo se třeba jen mihne jejich prací. Přesto je 

zarážející, že zjednodušená Zavřelova charakteristika se v literatuře objevuje už od konce 

druhé světové války a tento stereotyp se v podstatě v nezměněné podobě traduje dodnes. 

Vzhledem k myšlenkovému a politickému přesvědčení Františka Zavřela došlo po roce 1948 

k úplnému „vyškrtnutí“ autora nejen z dějin českého divadla a kultury, ale z kulturního 

prostředí té doby vůbec. Jeho jméno se ve větší míře znovu začalo objevovat v pracích 

historiků až po roce 1989. Několik drobných zmínek nalezneme v memoárech osobností, 

většinou spjatých s dobou první republiky a protektorátu. Na Zavřela vzpomínal ve svých 

pamětech například Václav Černý, pochvalně se o prvních Zavřelových dramatických 

pokusech vyslovoval historik Zdeněk Kalista. Naproti tomu se Zavřelovo jméno v 

nelichotivém kontextu objevilo ve vzpomínkách herců Eduarda Kohouta a Olgy 

Scheinpflugové, či ve vyprávění lékaře Karla Steinbacha. Obdobně Zavřela hodnotil i literární 

historik Peter Demetz, jehož vzpomínky na protektorátní Prahu vyšly v nedávné době. 

Ve větším rozsahu je Zavřelovo působení – zejména za protektorátu – popisováno ve sborníku 

vzpomínek českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku, který sestavil 

teatrolog František Černý. Kniha Theater – Divadlo vyšla v roce 1965. Některým Zavřelovým 

hrám je věnována pozornost rovněž ve čtvrtém svazku Dějin české literatury, který vyšel sice 

až v roce 1995, ale k tisku byl připraven již v roce 1969. 

Dílčí pozornost Zavřelovi věnovali autoři, kteří se ve větší míře zabývají kulturním a 

politickým životem druhé republiky a protektorátu. Jméno Františka Zavřela většině z nich 

posloužilo jako učebnicový příklad pro mravní selhání umělce, který se ve své honbě za 

úspěchem dopustil nejhrubší kolaborace s nepřítelem. Několik málo zmínek najdeme v knize 

Františka Červinky Česká kultura a okupace (2002), dále ve studii Jiřího Brabce o 

antisemitismu v české literatuře, která nejnověji vyšla v knize Panství ideologie a moc 

literatury, (2009), případně v práci Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova, 

Žádný z uvedených autorů se pochopitelně Františku Zavřelovi nevěnoval v komplexnosti 

jeho tvorby, což všechny bez rozdílu přivedlo k zjednodušujícím charakteristikám. Zavřel pro 

ně představoval zjev příliš extrémní, který se jaksi vymyká všem zavedeným kategoriím a 

hodnotícím kritériím. 

Proto se také dosavadní texty, jež se dotýkaly postavy Františka Zavřela, omezovaly na 

základní životopisná data, přehledy vydaných knih, napsaných dramat a básnických sbírek. 



 10 

Autoři pak přebírali informace o Zavřelově životě i s věcnými chybami. Jedním 

z tradovaných omylů se například týká údajného manželství Františka Zavřela s herečkou 

a spisovatelkou Evou Vrchlickou. Na soužití dramatika a herečky by asi nebylo nic 

překvapivého, jenomže Vrchlická měla s Františkem Zavřelem společné jen to, že si zahrála 

v několika jeho hrách. V pořadí druhým manželem Evy Vrchlické přitom Zavřel byl, pouze se 

nejmenoval František, ale Edmund (1891–1940) a byl to syn známého pražského restauratéra 

Františka Zavřela (1854–1930), který svůj populární podnik provozoval na nádraží Františka 

Josefa I. 

Zabývat se osobou Františka Zavřela nebylo jednoduché. Jelikož tento muž neslavně skončil 

v roce 1947 na ulici, bez majetku, rodiny a přátel, nedochovala se ucelená písemná 

pozůstalost. Přitom z pramenů, které dostupné jsou, víme, že František Zavřel byl člověk 

nesmírně pilný a sečtělý. Jeho knihovna obsahovala tisíce svazků knih a časopisů,  

nezanedbatelnou položku tvořila jeho korespondence s domácími i zahraničními umělci, 

institucemi i politiky. Bohužel se nedochovalo prakticky nic. Literární archiv Památníku 

národního písemnictví eviduje v osobním fondu Františka Zavřela jeden jediný karton, kde se 

vesměs nachází několik fragmentů z korespondence a pár výstřižků. Na druhou stranu Zavřel 

zanechal výraznou stoupu v pozůstalostech jiných autorů, přátel a kolegů. Jeho dopisy 

v těchto osobních fondech jsou často jediným zdrojem, který nám umožňuje zrekonstruovat 

určitý výsek z autorova života, jeho názory a práci. Pro rekonstrukci autorova mládí pak byly 

velmi užitečné materiály ze Státního okresního archivu v Chrudimi, zvláště cenné jsou 

v tomto ohledu rukopisné paměti Zavřelova spolužáka z chrudimského gymnázia Jaroslava 

Peška. 

To že byl Zavřel po osvobození v roce 1945 soudně vyšetřován mělo za následek, že řada 

informací o jeho životě se otiskla do výslechových protokolů, stejně tak některý listinný 

materiál, který byl zabaven při domovních prohlídkách, se dostal do vyšetřovacího spisu, 

který je dnes uložen v Státní oblastním archivu Praha a částečně též v Archivu hlavního města 

Prahy. Důležité jsou i výpovědi svědků, kteří se Zavřelem přicházeli do styku. Užitečné 

materiály související s vyšetřování či politickou činností Františka Zavřela pak eviduje Archiv 

bezpečnostních složek. Pokud k tomu přiřadíme ještě drobné fragmenty z jiných archivů, 

dobový tisk a vlastní autorovo dílo, získáme tak s jistou dávkou fantazie celkem dostatek 

materiálu, který nám může pomoci vytvořit portrét Františka Zavřela, alespoň v hrubých 

rysech. Archiválie však samy o sobě ucelenou výpověď nepodají, o tu se musí pokusit autor a 

jelikož jsem od prvních chvil pochyboval o smyslu této práce, pokusil jsem se dopředu 

vyzkoušet, jak „téma Zavřel“ zafunguje v dílčích studiích. 
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V roce 2004 jsem pro táborské sympozium Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v 

evropských dějinách připravil příspěvek o interpretaci Žižky a husitství očima Františka 

Zavřela. Příspěvek se setkal s příznivým přijetím, což mě přesvědčilo o tom, že psát o 

Františku Zavřelovi bude mít smysl. V roce 2009 vyšel v populárně naučné revue Dějiny a 

současnost článek Dramatik na pranýři. Podivný osud spisovatele Františka Zavřela, který 

dokonce inspiroval redakci Českého rozhlasu k vytvoření hodinového pořadu o Františku 

Zavřelovi (vysíláno v roce 2010). Ve stejném roce jsem pak vystoupil na konferenci o 

protektorátu v Hradci Králové s příspěvkem Nejen protektorátní léta Františka Zavřela a 

konečně v roce 2011 vyšel ve sborníku k šedesátinám prof. Petra Čorneje první větší pokus o 

celistvé uchopení života a díla Františka Zavřela. 

Tato práce vznikala téměř deset let, s většími i menšími přestávkami jsem shromažďoval 

materiál k tématu, studoval dobový tisk a literaturu. Mé poděkování za to, že jsem vůbec 

mohl tuto nekonečnou práci dokončit, patří na prvním místě mému zaměstnavateli, Ústavu 

pro českou literaturu AV ČR, bez jeho podpory a tolerance bych tuto práci nikdy nebyl 

schopen ve stanoveném termínu dokončit. Největší dík, ale patří lidem, kteří tuto instituci 

tvoří. Za cenné podněty a připomínky proto děkuji PhDr. Petru Šámalovi, Ph.D., PhDr. 

Michalu Přibáňovi, Ph.D., Mgr. Michalu Jarešovi, Ing. Pavlu Janáčkovi, Ph.D, prof. PhDr 

Pavlu Janouškovi, CSc., PhDr. Tomáši Pavlíčkovi, Ph.D. a mnohým dalším zde 

nejmenovaným kolegům i přátelům, jejichž výčet by byl na tomto místě velmi dlouhý. Moje 

poděkování dále náleží mé mateřské Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy, na prvním místě pak školiteli prof. PhDr. Jiřímu Pokornému, CSc., který 

vznik této práce sledoval s nebývalou trpělivostí a velkým porozuměním. Poděkovat se sluší 

rovněž Grantové agentuře Univerzity Karlovy (číslo grantu 281711), která v letech 2011–

2012 výrazně finančně podpořila dokončení této disertační práce. 

Na závěr bych pak chtěl poděkovat mé rodině, manželce Kateřině a dceři Charlottě, která se 

v posledních týdnech chodila neustále ptát, kdy už to konečně bude… 

Svou práci bych chtěl věnovat dvěma lidem, se kterými jsem strávil většinu svého 

dosavadního života, lidem, kteří se bohužel dokončení této práce nedočkali. Na prvním místě 

je to má matka Jana Burgetová a pak také můj blízký přítel Martin. Oba odešli z tohoto světa 

krátce po sobě jen několik týdnů před dokončením práce. 
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2. ŽULA, RULA, NIC VÍC 

 

Několik minut od Borové 

v lesích a rybnících jako by utonula. 

Tady jsem narozen. Hlupáci, 

slídiči, tupci, břídilové, 

marně se vaše smečka trmácí. 

Zbytečná práce, bídáci! 

Moje rodiště: žula rula.1 

 

Tady bylo království ,žuly ruly‛, která mu vězela v krvi a tolikrát ho ubránila proti útoku. 

V posledním okamžiku selhala, ale nyní se ozývala opět. Žula, rula, nikoli bláto. Ani po 

největších deštích zde nikdy nebylo – déšť se okamžitě vpíjel do písčitých cest.2 

 

Do Trojovic, vesnice ležící u paty Železných hor, se po mnoha letech prožitých v Praze 

navrací architekt Ostrýt. Trojovice se nacházejí na půli cesty mezi Chrudimí a Hrochovým 

Týncem,  jsou obklopeny rozlehlými poli, loukami a rámovány hlubokými lesy. Do 

idylického venkovského prostředí přijíždí stárnoucí architekt, který zde zdědil hospodářství 

po zemřelém příbuzném. Zhnusen prostředím velkoměsta, které se málem stalo jeho záhubou, 

se vrací do krajiny svého dětství, navštěvuje známá místa a setkává se s dobrosrdečnými 

lidmi. Nalézá zde ztracenou rovnováhu, prostotu a čistotu venkovského života a v neposlední 

řadě mladou ženu, která v něm nevidí jen lehce dostupný zdroj peněz. Zde obnovuje 

ztracenou sílu, zakládá novou rodinu a v teple rodinného krbu se uzavírá před okolním, 

zkaženým světem. 

K venkovské idyle jakožto protiváze zkaženého velkoměsta odkazoval už samotný název 

posledního románu Františka Zavřela O Rus! z roku 19423. Hlavního hrdinu spojuje s osobou 

                                                 
1 František Zavřel, Trhová Kamenice, in: Pozdrav od Borové. Epigramy, vlastním nákladem, Praha 1938, s. 11; 
2. vydání, Karel Chromovský, Praha 1939. 
2 F. Zavřel, O Rus!, Evropské vydavatelstvo, Praha 1942, s. 135. 
3 Pro úvodní motto románu Zavřel zvolil slova římského básníka Horatia O Rus! Venkove! Věnování pak bylo 
určeno Trojovicům. Právě k Horatiovi se Zavřel na konci svého života vracel více než ke komukoliv jinému. 
Zavřelův soubor pěti her Polobozi je otevírán Horatiovým výrokem Trvalejší než kov pomník jsem postavil (Ódy 
III, 30, 1). V protektorátním ovzduší mu osud římského básníka v lecčems mohl připomínat jeho vlastní. 
Horatius se za vlády Augusta těžce vyrovnával se svojí republikánskou minulostí, odešel na venkov, kde se 
věnoval výhradně poezii a snažil se bránit svou tvůrčí svobodu. Značná část Horatiova života navíc spadala do 
nepokojné doby, kdy bylo zjevné, že republikánské zřízení poznamenané občanskými válkami, spiknutími, 
korupcí a všeobecným úpadkem mravů, bude vystřídáno vládou silného jedince. I v tomto směru mohl Zavřel 
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Františka Zavřela řada autobiografických prvků. Krajina Ostrýtova dětství byla také jeho 

krajinou, rovněž profese architekta odkazovala k Zavřelovu pohledu na dramatikovu tvůrčí 

práci. Oba umělci shodně budují a promýšlí jednotlivé detaily stavby, respektive dramatu, do 

nejjemnějších odstínů, aby dosáhli jednoty celku. Architekt Ostrýt je mimo jiné autorem pěti 

velkých mramorových budov, jež tvoří vrchol jeho práce a v románu jsou označeny jako 

pentagram či pentalogie.4 Také František Zavřel považoval za vrchol své celoživotní tvorby 

soubor pěti dramat Polobozi s podtitulem Dramatická pentalogie vydaný v roce 1941.5 

Bezprostředně po vyjití románu O Rus! Zavřel dokončil a ještě v témže roce vydal svou 

autobiografii Za živa pohřben. V závěrečné kapitole, kde bilancuje svůj život, připustil, že po 

něm v české literatuře na věky zůstane jen pět velkých dramat a kniha básní.6 V románu O 

Rus! se v podivuhodné syntéze zajímavě odráží autorův myšlenkový svět: návrat do rodného 

kraje, současná (protektorátní) i prvorepubliková politika, náboženství, filozofie, manželství, 

rodičovství, zkaženost velkoměsta (Prahy), výtvarné umění a společenské poměry vůbec. 

V tomto ohledu je poslední autorův román určitým pandánem k jeho pamětem, neboť 

konkrétní vzpomínky z dětství autor vkomponoval do románového příběhu architekta Ostrýta. 

Návrat hlavního hrdiny na venkov, kde po přerušení veškerých styků s městem, prožívá 

doslova znovuzrození (Ostrýt si připadal jako někdo, komu bylo popřáno dotknouti se bran 

ráje.7), se stal pro autora spíše nedostižným snem o vlastním prožívání podzimu svého života. 

Roky 1941–1942 byly pro Františka Zavřela do jisté míry bilanční. Blížící se šedesáté 

narozeniny, sňatek s dvacetiletou ženou, vydané memoáry a dopsání posledního románu 

doprovázelo rovněž autorovo (již několikáté) veřejně proklamované „rozloučení s dramatem“ 
                                                                                                                                                         
tuto dobu vnímat jako jistou paralelu ke své současnosti.  Srov. Eva Kuťáková, Quintus Horatius Flaccus – 
básník životní vyrovnanosti, in: Quintus Horatius Flaccus, Vavřín a réva, Odeon, Praha 1972, s. 7–16. 
4 „Ať žije tvá pentalogie!“ zvolal malíř zvedaje číši k přípitku. „Co je to?“ ptala se Marie. „Jeho největší dílo. 
Pět domů, které přežijí všechny ostatní. Až my tři setlíme, pět domů bude stát, zvěstujíc budoucím lidem, co 
dovedl.“ „Chci je vidět“, zvolala Marie. Po skončené hostině se zvedli a usedli do auta, které se jim podařilo 
jako zázrakem sehnat. Za půl hodiny stáli před mohutnou hmotou pěti mramorových paláců, strmících pyšně do 
měsíční noci. Marie užasla. Srov. F. Zavřel, O Rus!, Evropské vydavatelstvo, Praha 1942, s. 168. 
5 Jsem přesvědčen, že mých pět dramat, vydaných nyní pod společným názvem Polobozi, bude hráno lidmi 
příštích generací, kteří budou nepochybně chytřejší nežli moji p. t. současníci. V čele těch dramat stojí heslo: 
Postavil jsem pomník nad kov pevnější! a věnování: Posteritati, to jest po česku: Budoucnosti! Jsem přesvědčen, 
že oba tyto Horácovy výroky budou v mém případě do posledního písmene realisovány. Srov. leták F. Zavřela 
Heroické drama z 8. ledna 1943, sbírka autora. Citovanou část však Zavřel publikoval již o dva roky dříve jako 
součást letáku Rozloučení s dramatem, který vydal v roce 1941 u příležitosti vydání pentalogie Polobozi. 
Obdobně se vyjadřuje v pamětech: Moje dramatický pentalogie je takový Ziggurat. Od babylonské věže se liší 
tím, že žádní bozi a žádné větry je nerozvrátí. Je to pevnost, která odolá plazům všeho druhu, kterými je 
přítomnost tak mimořádně bohata, a která napříště odolá zlobě času i lidí. Lidé zmizí Polobozi zůstanou. Aere 
perennius. Srov. F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, 
kapitola Ziggurat, s. 225. 
6 Autor však neopomněl dodat, že kromě jeho dramat a knihy básní po něm zůstane rovněž potupné znamení, 
které vypálil na všechny časy do špinavého čela svých nepřátel! Srov. F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní 
životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Nadarmo?, s. 268. 
7 F. Zavřel, O Rus!, Evropské vydavatelstvo, Praha 1942, s. 180. 
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(Také architekt Ostrýt se před svým únikem na venkov nekompromisně rozžehnal se svou 

profesí architekta.). Přestože autorovi rozhodně nechyběla bojovnost a útočnost, s níž se po 

celý život vrhal na své „nepřátelé“, lze v jeho veřejném vystupování a především v literárním 

díle vzniklém v protektorátním období nalézt určité prvky smíření, rezignace a snad i 

přehodnocení dosavadního bojovného způsobu života. Motiv návratu do rodného kraje Zavřel 

použil již v předchozím  románu Aféra Tilly z roku 1941, kdy hlavní hrdina před definitivním 

odjezdem do milované Itálie ještě naposledy zavítá do krajiny dětství.8 Vydejme se tam nyní 

proto společně s Františkem Zavřelem. 

 

„VESNIČKO UBOHÁ A JAKSI NECELÁ… NÁMĚSTÍČKO. VĚŽ KOSTELA“9 

Podle záznamu z matriky se František Zavřel narodil 1. listopadu 1884 v Trhové Kamenici.10 

Otec František Zavřel, narozený v roce 1858 působil v té době jako učitel místní školy a byl 

synem Václava Zavřela ze Skutče a Františky Zavřelové, rozené Junkové z Dachova. Matka 

Marie Zavřelová narozená roku 1863 pocházela z rodiny Františka Schulze, hostinského 

z Trhové Kamenice a Marie Alžběty Schulzové, rozené Streisslerové z Dřevíková. Oba rodiče 

byli katolíci, a tak byl malý František 9. listopadu 1884 pokřtěn farářem Janem Chválou 

v místním kostele sv. Filipa a Jakuba.11 Při křtu pak dostal druhé jméno Václav po prastrýci 

Václavu Schulzovi, který byl jeho kmotrem.12  

                                                 
8 Frank Tilly, šťasten v několika směrech, opustil Prahu. Miloval svůj rodný kraj a rád se tam vracel. Vrátil se 
tam také nyní. Byla to chudá horská krajina okolo Havlíčkovy Borové. Žula, rula, nic víc. Srov. F. Zavřel, Aféra 
Tilly, Leopold Mazáč, Praha 1941, s. 208. Poprvé Zavřelův hlavní hrdina, v tomto případě dramatik Bedřich 
Mar, putoval do rodného kraje již v prvním románu Hora Venušina z roku 1928: Bylo to chudé horské městečko 
se starým kostelem, velikým náměstím uprostřed a hlubokými lesy kolem dokola. Chudé, mlčenlivé, uzavřené a 
přísné, ale barvami si zahýřilo přece. Srov. F. Zavřel, Hora Venušina, 5. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1942, s. 
65. Podobně se do rodného kraje vracel i Pavel Dan ve druhém díle románu Fortinbras: Vystoupil na vrch Zubří, 
odkud mohl přehlédnout celou krajinu proťatou dvěma červenými komíny skláren. (…) Kolikrát tady stanul se 
svým otcem! Zdálo se mu, že se dotýká jeho krásné, teplé ruky. Celý svět kolem dokola čišel mrazem, jenom 
odtud proudilo sladké neuhasínající světlo. Srov. F. Zavřel, Fortinbras, druhý díl, Osvěta, Praha 1934, s. 193–
194. A do třetice z kraje žuly a ruly pocházela také Zavřelova hrdinka, operní zpěvačka Eva, ze stejnojmenného 
románu: …narodila se v roce 1907 v malém městečku uprostřed Železných hor. Nádherné louky, nekonečné lesy, 
rybníky plné leknínu a romanticky rozmávlé kopce byly dějištěm jejího mládí, ke kterému se ráda vracela. Srov. 
F. Zavřel, Eva, Vojtěch Šeba, Praha 1937, s. 15. 
9 F. Zavřel, Trhová Kamenice, Besedy Času 12, 1907, s. 9. 
10 SOA Zámrsk, fond Farní úřad Trhová Kamenice, sign. 3833, fol. 14/13. Zajímavé je v tomto kontextu 
připomenout, že až do roku 1944 uváděla většina příruček, slovníků a adresářů vydaných v ČSR (např. Album 
representantů všech oborů veřejného života, Masarykův slovník naučný ad.) jako datum Zavřelova narození 1. 
listopad 1885. V roce 1944, kdy František Zavřel slavil šedesáté narozeniny, se sám přiznal, že se před deseti 
lety udělal z žertu o rok mladším při sestavování biogramu pro slovníkové potřeby. Od té doby většina příruček 
chybný údaj mechanicky přebírala. Srov. ld, Dramatická zápletka kolem dramatikova výročí. K šedesátce dr. 
Františka Zavřela, Lidové noviny 52, 1944, č. 295, 3. 11., s. 4. 
11 Farář Jan Chvála (1832–1885) se v trhovokamenické farnosti těšil velké oblibě. Stal se jedním se zakládajících 
členů Vzdělávací besedy Neruda, ve vzpomínkách se o něm zmiňuje i K. V. Rais. Chvála byl také předobrazem 
pro větrovského pátera z Raisova románu Zapadlí vlastenci. 
12 SOA Zámrsk, fond Farní úřad Trhová Kamenice, sign. 3833, fol. 14/13. 
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Při pohlednu do mapy oblasti Českomoravské vrchoviny zjistíme, že všichni členové 

Zavřelovy širší rodiny pocházeli z téhož kraje, z obcí od sebe vzdálených často jen několik 

kilometrů. Město Skuteč, odkud pocházel dědeček Václav leží necelých dvacet kilometrů na 

východ od Trhové Kamenice. Při cestě ze Skutče do Nasavrk se pak nachází Dachov, odkud 

pocházela babička Františka. O rodičích svého otce se František Zavřel ve svých 

vzpomínkách nezmiňuje, je to dáno zřejmě tím, že první roky života prožité v Trhové 

Kamenici utvářeli především jeho prarodiče z matčiny strany, zejména dědeček František 

Schulz, který vzhledem k svému postavení starosty obce, majitele pily a lesů v okolí a 

v neposlední řadě hostince U Knížete, náležel k váženým osobnostem města.13 

Trhová Kamenice ležící dvacet kilometrů jižně od Chrudimi prodělala ve druhé polovině 19. 

století velký rozvoj. Na město byla povýšena až v roce 1853, v té době měla necelých tisíc 

obyvatel. Za dalších padesát let se jejich počet více než zdvojnásobil. V roce 1859 se začala 

budovat silnice z Rváčova do Hlinska, která propojila Chrudim s Hlinskem přes Trhovou 

Kamenici, v roce 1867 zde byla zřízena pošta a o rok později ochotnický spolek.14 

Když se v srpnu 1877 vypravil Karel Václav Rais ohlásit coby čerstvý absolvent jičínského 

učitelského ústavu na své první pedagogické působiště do Trhové Kamenice, seznámil jej 

řídící učitel Václav Macháček při té příležitosti i se starostou Schulzem, jenž se měl z titulu 

své funkce zasadit o stavbu nové školní budovy. Podle Raisových vzpomínek byl Schulz 

…sympatický muž, vlídný pětačtyřicátník, osmahlý, s krátkými černými vlasy a vousy. 

V zavřené pěsti si stále držel stříbrnou tabatěrku. Když odešel, řídící mi opět pravil, že od 

starosty očekává lepší život v obci, protože je muž, mající přece rozhled ve světě a kus 

vzdělání.15 Rais působil na trhovokamenické obecné škole pět let, do roku 1882, z pokoje, 

který měl pronajatý ve městě se po čase přestěhoval do prvního patra starostova domu, kde 

byl v přízemí hostinec, v prvním patře sál a několik pokojů. Starostův průčelní veliký dům, 

vzpomínal po letech Rais, byla budova ctihodně stará. V síni jsme po vytlapané dlažbě 

zabočili vlevo, k jednodílným tmavým dveřím, a řídící otevřev, vkročil napřed. Hostinská 

místnost byla dlouhá, klenutá, poměrně nízká a již velmi začouzená, takže na mne působila 

jako sklepení. U stropu visela nevelká petrolejová lampa, takže tu bylo dost šero; při pravé 

stěně se černala velká plechová kamna s plotnou a staré stoly s židlemi, docela primitivními, 
                                                 
13 Po smrti Františka Schulze (1835–1897) koupil dům s hostincem U Knížete Karel Zábský, který je k roku 
1903 uváděn též jako starosta Trhové Kamenice. Srov. Adresář a popis politického okresu Chrudimského. 
Soudní okresy: Chrudim, Hlinsko, Nasavrky. IV. část Okres Nasavrcký, vydal Václav Kudrnáč, Turnov 1903, s. 
20. 
14 Srov. Bohumil Hospodka, Z historie města Trhová Kamenice, MNV Trhová Kamenice, Trhová Kamenice, 
1988; B. Hospodka, Jak to dřif bejvalo, Obecní úřad Trhová Kamenice, Trhová Kamenice 2002. 
15 Srov. K. V. Rais, Ze vzpomínek IV. Poslední stránky (Raisovy spisy XXVI.), Nákladem České grafické unie, 
Praha 1932, s. 19. 



16 
 

byly rozestaveny podél ostatních stěn. Starý pan hostinský, starostův příbuzný, stál za 

výčepním stolem vlevo od dveří a vlídně nás přivítal. (…) Za stolem v levém rohu seděl pan 

starosta, i přisedli jsme k němu.16 Přesně sedm let po první návštěvě Raise v Trhové 

Kamenici spatřil světlo světa ve stejném domě František Zavřel. Dědeček Schulz patřil zcela 

jistě k lidem, kteří zásadně formovaly v prvních letech Zavřelova života jeho osobnost. 

Zatímco Rais na trhovokamenického starostu vzpomínal jako na vlídného člověka, zcela jinak 

se jevil malému chlapci, který i s odstupem několika desítek let na svého děda vzpomínal 

s velkou úctou. Dědečka popisuje jako výborného politika (jenž se osobně stýkal s F. L. 

Riegrem a generálem F. A. Zachem), přísného muže s mohutným orlím nosem, se kterým 

nebylo radno žertovat a pro nějž byl charakteristický stručný a odměřený způsob hovoru.17 

Tato tvrdost a přirozená autorita malému chlapci imponovala, sám se v dospělosti považoval 

za člověka tvrdého, odchovaného drsným prostředím chudého a nelítostného horského kraje, 

kraje Karla Havlíčka Borovského: V této pevnosti jsem se narodil. Jestli nad mou kolébkou 

stály Múzy, nevím, ale duch žuly-ruly nad ní stál zcela určitě a jenom jemu mám co děkovat, 

že jsem odolal pražské džungli… Orlí profil a jemu odpovídající zpupnost mého děda snad na 

tom měla také svůj podíl.18 Poněkud nejasný byl Zavřelův vztah k babičce Marii Schulzové, 

rozené Streisslerové. Pocházela ze vsi Dřevíkov, vzdálené necelé tři kilometry od Trhové 

Kamenice. Obec se vyznačovala vysokým počtem židovského obyvatelstva a sama Marie 

Streisslerová měla židovské kořeny, neboť teprve její otec František Streissler konvertoval ke 

křesťanství. Místní židé, kteří se v obci postupně usazovali od konce 18. století zde měli 

vlastní synagogu a hřbitov se živili především jako vlasaři.19 Židovský původ Zavřelovy 

babičky a tím pádem Zavřela samotného se stal za okupace problémem, kterým se zabývala i 

německá Sicherheitsdienst z iniciativy K. H. Franka. Snad i to hrálo roli v tom, že v pamětech 

vydaných za protektorátu Zavřel o své babičce píše pouze jako o matce své matky, kterou 

nenáviděl, což bylo oboustranné, aniž by rozvedl důvody této vzájemné averze.20 

Několikrát zmíněný Karel Václav Rais se v Trhové Kamenici podílel na řadě kulturních 

aktivit, mimo jiné inicioval založení Vzdělávací besedy Neruda, jež patřila k nejagilnějším 

                                                 
16 Tamtéž, s. 26. 
17 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Trhová Kamenice, s. 10–11. 
18 Tamtéž, s. 11. 
19 Tematice vlasařů na trhovokamenicku se věnoval K. V. Rais například v próze Z vlasařských pamětí, in: K. V. 
Rais, Povídky (eds. J. Víšková a L. Janský), Odeon, Praha 1967, s. 41–52. 
20 Tamtéž, s. 13. Babička Marie Alžběta Schulzová, rozená Streisslerová  (1842–1917) bydlela zřejmě po smrti 
manžela Františka Schulze v domě čp. 77 nad náměstím při silnici na Hlinsko. Srov. Adresář a popis politického 
okresu Chrudimského. Soudní okresy Chrudim, Hlinsko, Nasavrky. IV. část Okres Nasavrcký, vydal Václav 
Kudrnáč, Turnov 1903, s. 27. 
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kulturním spolkům té doby v širokém okolí. A právě když tento talentovaný autor 

venkovských próz odešel v roce 1882 na nové působiště do Hlinska, nastoupil na uvolněné 

místo František Zavřel starší, který byl povolán z nedalekých Rosic: Můj otec přišel jako 

učitel do Trhové Kamenice bezprostředně po Raisovi. Byl to jemný, měkký, příliš měkký 

člověk, povahově můj úplný protichůdce. Bezelstný až k sebezapření. Snad první a také 

poslední člověk dobré vůle, kterého jsem v životě potkal.21 Zavřel svého otce popisuje jako 

člověka křehkého, který nebyl jen protipólem jeho samotného, ale především dědečka 

Františka Schulze. Z matčiny strany zdědil dle vlastního mínění onu pověstnou povahovou 

tvrdost, zatímco z otcovy linie lásku k umění, hudbě a literatuře: Můj otec hrál v kostele při 

velkých mších na varhany a doma na harmonium. Pamatuji se na hotový koncert, který byl u 

nás uspořádán za návštěvy otcova přítele, řídícího učitele Jeremiáše, který, tuším, působil 

v nedalekých Řestokách. Jeho syn, pozdější skladatel, hrál na housle a díval se na mne, který 

jsem hrál – také, s mírným despektem.22 K seznámení Františka Zavřela staršího s Marií 

Schulzovou došlo až po jeho příchodu do Trhové Kamenice. Je dobře možné, že se nový 

učitel obecné školy ubytoval, jako před ním Rais, ve starostově hostinci, kde měl řadu 

příležitostí k setkávání s dvacetiletou Marií. 

Absolvent reálky v Pardubicích a učitelského ústavu v Hradci Králové František Zavřel starší 

zahájil svou pedagogickou kariéru v roce 1879, kdy byl ustanoven zatimním podučitelem a od 

nového roku zatimním učitelem na obecné škole v Rosicích. V roce 1881 pak vykonal 

zkoušku způsobilosti v Hradci Králové a povýšil na pozici definitivního učitele. O rok později 

byl přeložen na obecnou školu do Trhové Kamenice.23 K sňatku s Marií Schulzovou došlo jen 

dva roky po jeho příchodu na nové působiště. Trojí ohlášení 18., 22. a 25. května vyvrcholilo 

svatebním obřadem 2. června 1884 v místním kostele sv. Filipa a Jakuba.  Jako svědci byli 

přítomni příbuzní nevěsty Václav a Filip Schulzové. Ke sňatku neplnoleté dcery musel dát 

písemný souhlas otec, což vzhledem k její počínající graviditě nebyl zřejmě problém.24 

Novomanželé žili po svatbě v domě rodičů čp. 37 v dolní části trhovokamenického náměstí, 

kde se téměř na den přesně pět měsíců po svatbě narodil syn František. 

Obecná škola v Trhové Kamenici měla v té době pět tříd a navštěvovali ji více než čtyři 

stovky žáků. Řídícím učitelem byl František Radouš, na škole vyučovalo celkem sedm 

pedagogů. Z katalogu okresní školské výstavy pořádané v roce 1890 v Chrudimi je patrné, že 
                                                 
21 Tamtéž, s. 12. 
22 Tamtéž, s. 16, kapitola Trojovice. 
23 SOkA Chrudim, fond Okresní školní výbor v Chrudimi 1799 (1868)–1949 (1956), inv. č. 205, sig. IV. 4/Z, č. 
k. 196, Žádost Františka Zavřela o přidělení učitelského místa pro odbor historicko-gramatický při měšťanské 
škole chlapecké v Chrudimi ze dne 21. října 1900. 
24 SOA Zámrsk, fond Farní úřad Trhová Kamenice, sign. 6890, fol. 8/7 
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František Zavřel starší na škole vyučoval český jazyk, literaturu, dějepis a zeměpis. Na 

výstavě totiž prezentoval dvě pomůcky pro učitele, a to stručné životopisy spisovatelů a výběr 

ze zeměpisných a dějepisných článků.25 

Rodiče žili s malým Františkem v Trhové Kamenici do léta 1891, pak nastalo stěhování. 

Důvodem bylo nové otcovo místo, který povýšil do funkce řídícího učitele na obecné škole 

v Trojovicích. Drsný kraj uprostřed Železných hor vystřídala tichá vesnice obklopená lesy. 

Dům s velkou zahradou, ve kterém rodina bydlela, se nacházel v samém centru obce přímo 

proti kostelu sv. Michaela. To byl onen pozemský ráj, do kterého se František Zavřel ať už 

v myšlenkách či fyzicky po celý život vracel, a kde se také poprvé setkal se svým o pět let 

starším bratrancem, pozdějším divadelním režisérem Františkem Zavřelem (1879–1915), 

který v době, kdy se svým otcem (známým pražským restauratérem Františkem Zavřelem) 

přijížděl do Trojovic, ještě s divadlem neměl nic společného.26 Nebylo to proto divadlo, čím 

by jej bratranec ovlivnil. Oba chlapce tehdy zajímaly spíše fotografie ze spiritistických seancí, 

které bratranec vozil z Prahy do Trojovic. Ostatně zájem o spiritismus i další okultní nauky se 

staly pro Františka Zavřela zálibou po celý život.27 

Duchovní svět Františka Zavřela byl v prvních letech jeho života utvářen dvěma místy: 

Trhovou Kamenicí, kde jej nejvíce ovlivňovalo zemité prostředí spojené s osobou dědečka 

Schulze, a Trojovicemi, kam přišel v sedmi letech a kde začal navštěvovat obecnou školu a 

pod vlivem otce rozvíjet i své intelektuální záliby. Otec byl podle Zavřelových slov 

konzervativního založení, vyznával tradiční obrozenské hodnoty, ve kterých se snoubilo 

náboženské přesvědčení s vlastenectvím. Proto patřil do staré gardy poctivých učitelů, 

                                                 
25 Katalog okresní výstavy školské v Chrudimi, pořádané ve dnech 13., 14. a 15. září r. 1890 spolky učitelskými 
„Budčí Chrudimskou“ a „Komenským“ v Hlinsku, nákladem vlastním, Chrudim 1890, s. 26–27. 
26 Restauratér František Zavřel (1854–1930) provozoval od konce 19. století v Praze na dnešním Hlavním 
nádraží populární restauraci. Byl dlouholetým členem správní rady smíchovského pivovaru a nějaký čas i členem 
městské rady na Královských Vinohradech, kde rodina bydlela. Kromě nejstaršího syna, divadelního režiséra 
Františka Zavřela, který zemřel již v roce 1915 měl ještě dceru Annu (provdanou Kohoutovou) a další čtyři syny: 
Zdeňka, Josefa († 1931), Edmunda († 1940) a Otokara, kteří po jeho smrti pokračovali v provozování restaurace. 
Součástí restaurace byl i tzv. Napoleonský salonek, kde se s oblibou scházeli čeští poslanci a senátoři. Srov. 
smuteční oznámení o úmrtí restauratéra Františka Zavřela v Národních listech 70, 1930, č. 121, 3. 5., s. 12. Náš 
František Zavřel po příchodu do Prahy udržoval se svými bratranci četné styky a restauraci na tehdejším nádraží 
Františka Josefa I. rád navštěvoval se svými přáteli, hercem Eduardem Vojanem, dramatikem Arnoštem 
Dvořákem a filozofem Ladislavem Klímou. Na svého bratrance pak Zavřel několikrát zavzpomínal. První text 
otiskl v roce 1921 v časopise Jeviště: Jezdil k nám jako student. Nejdříve do Trhové Kamenice, kde si na něj 
sotva pamatuju, potom do Trojovic, kde byl můj otec řiditelem školy. Byl kvintán, stále zahrabaný do 
francouzských knih, zuřivý kuřák a šermíř. Denně jsme se rvali s výsledkem nikoliv střídavým. Jeho útoky byly 
nemilosrdné a on je nad to provázel skoro indiánským pokřikem, na který jsem já chabě odpovídal. (…). Srov. F. 
Zavřel, Poznámky. Vzpomínka na berlínského F. Zavřela, Jeviště 2, 1921, s. 716. Další, o něco obsáhlejší 
vzpomínka, vyšla o tři roky později v novinách Večer. Srov. F. Zavřel, Berlínský František Zavřel. 
Vzpomínková skizza, Večer 11, 1924, č. příloha k č. 227, 3. 10., s. 1. 
27 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Trojovice, s. 14–16. 
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nacionalista, stoupenec dra Kramáře a nepřítel potutelných frází, které již tehdy začaly pod 

směšnou maskou „pokrokovosti“ zachvacovat českou veřejnost.28 I když je třeba přistupovat 

k Zavřelovým vzpomínkám kriticky, neboť je koncipoval jednak za protektorátu a zároveň se 

v nich vymezoval proti liberálně demokratickému duchu první republiky, je dost 

pravděpodobné, že svého otce charakterizoval věrně, neboť podobně smýšlejících úředníků či 

učitelů bylo na přelomu 19. s 20. století v rakousko-uherské monarchii poměrně dost.29 

 

KANÓN NEGACE 

Vychodil jsem dvoutřídní školu v Trojovicích a po nádherných prázdninách, plných koupání, 

výletů, návštěv a hostin odvezl mne otec do nedaleké Chrudimě. Nerad, velice nerad jsem se 

loučil s trojovickou idylou, první a poslední v mém životě.30 

Krátce před dovršením jedenáctého roku života se František Zavřel stal v září 1895 studentem 

c. k. reálného a vyššího gymnázia v Chrudimi na základě úspěšně vykonané přijímací 

zkoušky. Rodiče nadále bydleli v Trojovicích, a přestože vzdálenost z Chrudimi do Trojovic 

není větší než deset kilometrů, zajistil otec pro svého syna ubytování v domě lesního Josefa 

Dobrkovského v Husově ulici.31 V této době sídlilo chrudimské gymnázium, které 

navštěvovalo kolem tří stovek studentů, již v nové monumentální budově postavené roku 

1878 na Jánském podměstí. Ještě na začátku 19. století byla Chrudim krajským městem se 

zhruba čtyřmi tisícovkami obyvatel. V době, kdy do Chrudimi přišel na studia malý František, 

byla již Chrudim jen městem okresním a z hlediska hospodářského vývoje a růstu populace 

ztrácela se svými třinácti tisíci obyvateli výrazně dech za nedalekými Pardubicemi.32  I tak 

v té době dosahovalo město výrazného stavebního a hospodářského rozvoje. V roce 1897 se 

začalo se stavbou novorenesanční budovy Průmyslového muzea pro východní Čechy podle 

návrhu architekta Jana Vejrycha, jež byla dokončena v roce 1902. Podle Adresáře politického 

okresu chrudimského byly k roku 1903 ve městě dva hotely, dvě knihkupectví a jeden 

antikvariát. Na přelomu století ve městě vycházely dva týdeníky: Český východ a Hlasy 

východočeské, obchodníkům a průmyslníkům byly určeny Hospodářské listy, zemědělcům 

                                                 
28 Tamtéž, s. 15. 
29 V podobném duchu vzpomínal na svého otce Zavřelův vrstevník, literární historik Albert Pražák: Můj otec byl 
uvědomělý Čech, německé vrchnosti poctivě sloužil, ale byl si vědom toho, že do obce nepatří právem, že zaujala 
majetek kdysi český, že němčení na panství je neblahým důsledkem minulosti, kterou by bylo překonati. Politicky, 
myslím, smýšlel jako Národní politika, staročesky, Riegra jsem ho slyšel chválit. Grégrové na něj neudělali 
dobrého dojmu. Slyšel je mluvit na Košumberku, frázovitě, odpuzovali jej proto. Srov. Albert Pražák, Politika a 
revoluce. Paměti (eds. M. Zelinka – S. Kokoška), Academia, Praha 2004, s. 12. 
30 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Trojovice, s. 16. 
31 SOkA Chrudim, fond C. k. reálné gymnázium Chrudim, hlavní katalog I. B třídy školního roku 1895/1896.  
32 Ivo Šulc, Chrudim (Zmizelé Čechy), Paseka, Praha – Litomyšl 2010, s. 11. 
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pak Matice rolnická.33 V Chrudimi také začaly v roce 1892 vycházet později velmi populární 

Rozhledy Josefa Pelcla. Na jaře 1895 však Pelcl vydávání časopisu přesunul do Prahy. 

Nejvýraznější kulturní vyžití poskytovalo studentům gymnázia především chrudimské divadlo 

spojené s osobou advokáta a poslance zemského sněmu Karla Pippicha (1849–1921).34 Tento 

autor mnoha divadelních her, režisér, člen několika spolků a v neposlední řadě schopný 

organizátor všemožně podporoval kulturní rozvoj Chrudimi. Jeho zásluhou přijížděli do města 

významní umělci, jakými byli Bedřich Smetana, Antonín Dvořák či Zdeněk Fibich. Díky 

Pippichovu úsilí uvedlo chrudimské divadlo v premiéře například Doňu Sanču Julia Zeyera či 

Tristana Jaroslava Marii. Největší prospěch měli jsme ze všeho my, ubozí studentíci. Za pár 

haléřů jsme tu viděli a slyšeli největší kumštýře, kteří hýbali Evropou, napsal v souvislosti 

s osobností Karla Pippicha po letech František Zavřel.35 

V primě gymnázia se František Zavřel sešel v jedné třídě mimo jiné s Jaromírem 

Markalousem, synem profesora češtiny Václava Markalouse a bratrem Bohumila Markalouse, 

který na gymnáziu také studoval.36 O dva roky starší Bohumil se později stane známým 

spisovatelem a publicistou Jaromírem Johnem, zatímco jeho mladší bratr Jaromír zemře 

v mladém věku na následky zranění utrpěných na haličské frontě již v lednu 1915. 

Zavřelova vysvědčení z prvních let jeho studia ukazují, že byl pilným studentem, který 

s prospěchem a chováním neměl problémy. Kromě horších známek z tělocviku (ze kterého 

byl navíc už v sekundě osvobozen) a kreslení ukončil primu s vyznamenáním a samými 

výbornými. V dalších letech se jeho prospěch mírně zhoršoval, nicméně stále patřil spíše 

k průměrným či lehce nadprůměrným studentům a jeho prospěch se zásadně neodlišoval od 

prospěchu jeho vrstevníků. V sextě se na vysvědčení poprvé objevila horší známka z chování, 

která jej pak neopustila až do konce studia. Nutno však podotknout, že Zavřel nebyl zdaleka 

jediným, kdo se dopouštěl závažnějších kázeňských přestupků. Sám ve vzpomínkách napsal: 

Naše třída byla totiž pověstná svým buřičstvím a divím se dodnes svaté trpělivosti ubohých 

profesorů, která musela podstupovat stále nové a nové zkoušky.37  

                                                 
33 Adresář a popis politického okresu Chrudimského. Soudní okresy Chrudim, Hlinsko, Nasavrky. II. část Okres 
Chrudimský, vydal Václav Kudrnáč, Turnov 1903, s. 8. 
34 Dalibor Holub, Karel Pippich, in: Lexikon české literatury 3/II, P–Ř (ed. J. Opelík), Academia, Praha 2000, s. 
919–920. 
35 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Chrudim, s. 20. 
36 Václav Markalous (1847–1905) začal na chrudimském gymnáziu vyučovat ve školním roce 1883/1884 a 
strávil zde jednadvacet let. Srov. Památník státního reálného gymnasia v Chrudimi (1863–1948), Chrudim 1948, 
s. 94. Starší syn Bohumil úspěšně odmaturoval v roce 1900, mladší Jaromír pak o tři roky později. 
37 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Chrudim, s. 18. 
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František Zavřel vstupoval do primy chrudimského gymnázia ve stejné době, kdy vznikl a byl 

publikován Manifest České moderny, který se pokoušel formulovat požadavky mladé 

generace jak v umění, tak v politice. Mladí autoři se prostřednictvím manifestu vypořádali se 

starší generací spisovatelů, prosazovali individualismus v tvorbě i politice a chápali kritiku 

jako samostatný literární druh, který je rovnocenný ostatním.38 O rok dříve, v říjnu 1894, 

začala vycházet Moderní revue, vedená Arnoštem Procházkou a Jiřím Karáskem ze Lvovic, 

jenž společně s dalšími periodiky jako byly Rozhledy, Česká stráž, Literární listy a později 

Volné směry či Neumannův Nový kult, patřila k hlavním pramenům poznání mladé generace. 

Té dozajista imponoval konfrontační styl nového časopisu, jenž vedle literatury výrazně 

akcentoval výtvarné umění. V nitru každého mladistvého věku byl zakotven „kanón negace“, 

jak to později vtipně vyjádřil Karel Čapek ve hře Adam Stvořitel. Rozvíjel se sklon 

k společenské analyse, hyperkriticismu v slovesném umění pod vlivem nastupujícího tehdy 

realistického směru a literárních kritiků F. X. Šaldy, F. V. Krejčího, Jiřího Karáska, Arnošta 

Procházky a jiných, jejichž útočné, kritické stanovisko jsme sledovali se zájmem… napsal ve 

vzpomínce absolvent chrudimského gymnázia Karel Hradecký.39 V podobném duchu zachytil 

roky prožité na gymnáziu v Chrudimi Karla Jehlička, který složil maturitní zkoušku v roce 

1902, tedy jen o rok dříve než se o to poprvé pokusil František Zavřel: Stáli jsme jako 

studentíci pod dojmem dravě útočného vpádu Moderny let devadesátých, a tak hrozně se nám 

líbilo, jak prudce a lomozně otevírala okna do Evropy. Co nám na tom záleželo, že při tom i 

mnohé okno rozbila. Svými naléhavými hlasy k nám mluvili, jak jinak snad ani nebylo možno, 

v prvé řadě bojovní mladí: aristokratický vůdce české dekadence Jiří Karásek ze Lvovic a 

jeho nesmlouvavý kritický duch Arnošt Procházka. O své Manon nám zpíval svou mstivou 

kantilénu Karel Hlaváček.40 

Doba přelomu století, byla dobou všeobecně pociťované deziluze, která do značné míry 

souvisela s rozpadem tradičních hodnot (zejména náboženství), rozvojem průmyslu a 

industrializace a s tím spojenou sociální problematikou. Vědomí krize s sebou pochopitelně 

neslo hledání nových cest, idejí, ale i alternativních způsobů života, ať už prostřednictvím 

příklonu k východním filozofiím, okultním naukám, spiritismu či hledání nových uměleckých 

                                                 
38 Fenoménu Moderní revue se podrobněji věnují jednotlivé studie obsažené v publikaci Moderní revue 1894–
1925 (eds. O. M. Urban a L. Merhaut), Torst, Praha 1995. Dále též Jasna Hloušková, Fin de siècle a zmatky 
našeho konce století, in: Česká literatura na konci tisíciletí I. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné 
bohemistiky, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2001, s. 201–206. 
39 V září 1948 se konal v Chrudimi sjezd absolventů a pedagogů gymnázia uskutečněný u příležitosti 85. výročí 
založení školy. Ve stejném roce pak vyšel almanach, který zachycoval kromě seznamů všech absolventů a 
pedagogů i řadu vzpomínek bývalých studentů gymnázia. Srov. Karel Hradecký, Generační vzpomínka, in: 
Památník státního reálného gymnasia v Chrudimi (1863–1948), Chrudim 1948, s. 139. 
40 Vzpomínka Karla Jehličky, in: tamtéž, s. 163. 
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forem a vymezování se proti starším generacím. Atmosféru konce století a spor starého 

s novým trefně charakterizoval historik Otto Urban, když napsal: Nikdy předtím také ono 

znovuobjevování světa a člověka neznamenalo tak radikální zpřetrhání vazeb s minulostí a 

jejími představami sociálními, politickými, estetickými a mravními. Čím více byla moderna 

obrácena k budoucnosti (…) tím nepokojněji a tíživěji se cítila ve světě vlastní soudobosti41 

Názory, které zaznívaly především z literárních a výtvarných revue pak samozřejmě 

rezonovaly u mladé generace tehdejších gymnazijních a vysokoškolských studentů dychtících 

po poznání a „opravdovém“ životě. Vždy pak samozřejmě záleželo na individuálních 

vlastnostech konkrétního člověka, na rodinném prostředí, ze kterého vzešel, nakolik tyto 

názory přijal za své, případně se sám připojil vlastními uměleckými pokusy. 

Vztah k české moderně a modernismu se u Františka Zavřela pochopitelně vyvíjel a bylo by 

pošetilé tvrdit, že se z něj jen pod vlivem modernistických názorů stal na gymnáziu rebel ze 

dne na den. Do školy Zavřel přicházel se slušným intelektuálním potenciálem, který umocnila 

svědomitá výchově otce učitele a dobré rodinné zázemí. Jako jediné dítě si nemohl stěžovat 

na nedostatek zájmu ze strany rodičů, kteří jej podporovali i v jeho literárních pokusech. Ještě 

v kvintě chrudimského gymnázia, tedy ve školním roce 1899/1900 se věnoval především 

studiu jazyků a překládání. K jeho oblíbeným autorům patřil Jaroslav Vrchlický, který se však 

právě v té době stal symbolem starší lumírovské generace, proti které se mladí modernisté tak 

vehementně vymezovali. Zavřel Vrchlického rozhodně nevnímal jako konzervativního autora 

tvořícího z podstaty, naopak Vrchlický pro něj byl génius, který do české literatury díky svým 

překladům přivedl moderní francouzskou poezii. Navíc si vysoce cenil i jeho vlastní básnické 

tvorby. Proto se na Vrchlického, jakožto redaktora časopisů Máj, s důvěrou obrátil, když 

dokončil svůj překlad básně Viktora Huga. To, co následovalo, mělo pro mladého studenta 

téměř rozměr iniciačního zážitku. Vrchlický Zavřela pozval na své letní sídlo do Slatiňan u 

Chrudimi. Zde se začínající literát dozvěděl, že Hugovu báseň Vrchlický sám již před lety 

přeložil, nicméně setkání se slavným básníkem bylo pro mladého studenta ohromující: Byl to 

on! Faust! Autor velkých básní, které jsem hltal od rána do noci.42  

Někdy v sextě se Zavřelovi dostal do ruky text F. X. Šaldy Experimenty, jenž vyšel poprvé 

v roce 1898 v Lumíru.43 Autor vybízel k „přepodstatnění“ života, k odvaze vrhnout vše na 

jednu kartu a buď zvítězit, anebo přijmout porážku. Experiment, dle Šaldy, rozvíjí ducha a 
                                                 
41 Otto Urban, Modernizace a moderna na konci století, in: Moderní revue 1894–1925 (eds. O. M. Urban a L. 
Merhaut), Torst, Praha 1995, s. 24. 
42 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Jaroslav Vrchlický, s. 26. 
43 F. X. Šalda, Experimenty, Lumír 27, 1897/1898, s. 8–11. Stať byla později v upravené podobě zařazena do 
Šaldovy knihy Boje o zítřek, Volné směry, Praha 1905. 
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vybízí k činu, k velkému a neopakovatelnému rozhodnutí: On je Proměnění. Proměnění 

několika okoralých chlebů ve velikou kypící hostinu duše, každou chvíli novou a jinou.44 

Šaldova slova udělala na dospívajícího hocha silný dojem. Domníval se, že nalezl návod pro 

život, jenž ale vyžadoval bezvýhradné popření dosavadního způsobu existence a odmítnutí 

šosácké morálky měšťanské společnosti, neboť ta, řečeno Šaldovými slovy snese experiment 

nanejvýš ještě v říši hmoty – v říši ducha nikdy.45 

Ztělesnění takové měšťácké morálky představovali pro Zavřela jeho profesoři na gymnáziu, 

obyvatelé Chrudimi, se kterými se dostával do dennodenního styku a možná i otec, který žil 

životem konzervativního středoškolského kantora, respektoval úřední postup a o „duševní 

experimentování“ se nikdy nepokoušel. Se stejným myšlenkovým světem, který Zavřel 

nacházel ve škole, se pak logicky setkával i doma. Vzdor vůči autoritám na sebe nenechal 

dlouho čekat: To byla voda na můj mlýn. Začal jsem experimentovat. Místo Fausta se objevil 

na scéně ďábel, místo „falešného“ krále sluha, místo Vrchlického něco jako Vašíček Nejlů, 

místo „hoře z rozumu“ revoluce proti rozumu, napsal z odstupem let v pamětech.46 Napříště 

začal jeho život, dle vlastních slov, ovládat démon zla. Jaroslav Vrchlický, který byl pro něj 

dosavadním literárním vzorem a jehož faustovství, tedy kladení otázek po smyslu lidské 

existence, Zavřela tolik přitahovalo, byl náhle odstaven na vedlejší kolej: To faustovské, 

kterému dal Vrchlický tolikrát jedinečný výraz, neopustilo mne nikdy. Vracel jsem se k tomu 

stále znova. Hledal jsem to v nejrůznějších lidech, živých i mrtvých, v jejich hovorech anebo 

knihách a miloval jsem pouze ty, kde jsem to nalezl. Z jakési šílení zvůle, z jakéhosi směšného 

sebepřecenění odvážil jsem se jednoho dne vzpoury proti tomu.47 

Zavřelovo pobuřující chování se pak hlavně v závěru studia stalo nepřehlédnutelným, jak 

potvrzuje ve vzpomínkách někdejší spolužák Jaroslav Pešek: Ve škole, v gymnasiu jsme mu 

říkali Franta. Jsa úžasně vtipný, pichlavý, sarkastický, někdy cynický, neměl u kamarádů 

valných sympatií, proti profesorům choval se někdy až vyzývavě jako by dával nad nimi 

najevo svoji duševní převahu. (…) S profesory míval četné kontroverse proto, že nahlas 

kritizoval jejich výklady, což zacházelo až do drzosti, kterou kamarádi, jinak náchylní jako 

                                                 
44 Týž, Experimenty, Lumír 27, 1897/1898, s. 10. 
45 Tamtéž, s. 8. 
46 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola F. X. 
Šalda, s. 33. Baladický příběh Josefa Holého (1874–1928) o pomateném Vašíčkovi Nejlů, který vzývá Goetha i 
Nietzscheho, byl ve své době vnímán jako satirická reakce na dekadentní poezii přelomu století. Básnická 
skladba vyšla nejprve ve dvou svazcích v letech 1899 a 1901 a v přepracované podobě v jednom svazku v roce 
1911. Veršovaná komedie Hoře z rozumu ruského autora Alexandra Sergejeviče Gribojedova (1795–1829) byla 
kritikou mravně zdevastované společnosti, která je zbavena pevného přesvědčení a postojů. Srov. A. S. 
Gribojedov, Hoře z rozumu, vlastním nákladem Boleslava Kalenského, Praha 1895. 
47 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Faust, 
s. 29–30. 
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každé mládí k darebáctví, pokládali za upřílišněnou, neboť se nestavili proti vážným učitelům, 

a často po hodině Frantu zcepovali, jelikož podrážděný učitel vybil si zlost na všech – 

uložením opakování látky apod.48 Pešek také zaznamenal konflikt mezi Zavřelem a 

profesorem Markalousem, který ve třídě vyučoval už od kvinty český jazyk a literaturu. 

V oktávě si Zavřel na hodinu řečnictví připravil výklad o Nerudovi, který zakončil 

provokativním konstatováním, že jsou mnozí, kteří vykládají Nerudovy básně tak nešikovně a 

myslí si o sobě, že jsou jeho znalci, jako ti kdož malují na ploty muly a osly a myslí si, že jsou 

malíři!49 Profesor Markalous, který o Nerudovi studentům vykládal v předchozích hodinách, 

si tuto nevhodnou narážku pochopitelně vztáhl na sebe a nebyl dalek nervového zhroucení. 

Snad se tím chtěl student jinak ve škole oblíbenému profesorovi pomstít za nedostatečnou, 

kterou obdržel z českého jazyka na konci septimy, jíž si byl pak nucen po prázdninách v září 

1902 opravit.50  Závažnější problémy však měly teprve přijít. Oktávu dokončil bez obtíží, 

v rubrice Mravné chování se sice objevila poznámka označující jeho chování za méně 

zákonné pro stálé rušení školní kázně51, nicméně k maturitní zkoušce byl připuštěn 27. června 

1903. Dnes asi už těžko zjistíme, jak přesně samotná zkouška proběhla, a co bylo příčinou 

dvou nedostatečných na maturitním vysvědčení. Jisté je, že František Zavřel jako jediný z celé 

třídy u maturity vyhořel. Za neúspěšnou zkouškou nestál profesor Markalous, který by snad 

mohl mít dobrý důvod nezdárného studenta potopit, ale paradoxně dějepis se zeměpisem 

(hodnocen jako jeden předmět) a matematika. Tu v oktávě vyučoval třídní profesor Oldřich 

Kobrle, který mohl mít ze zkoušejících profesorů největší zájem, aby jeho student zkoušku 

úspěšně absolvoval.52 Nestalo se tak, zřejmě i v očích třídního profesora se vzdorovitý student 

netěšil velké oblibě, k čemuž zřejmě přispěly časté kázeňské přestupky. 

V pamětech Jaroslava Peška se objevuje též zajímavý postřeh o Zavřelově počínající literární 

činnosti. Pešek však mylně uvádí, že svou první tiskem vydanou báseň Hanel Zavřel napsal 

                                                 
48 SOkA Chrudim, fond Jaroslav Pešek, Zápisky (1942–1948). Kniha I. Jaroslav Pešek vystudoval práva a 
působil jako ředitel Městského úřadu v Chrudimi. Na jeho rukopisné vzpomínky upozornil mj. Miroslav Bastl ve 
studii Kontroverzní a opomíjený spisovatel František Zavřel (k 60. výročí úmrtí), in: Chrudimský vlastivědný 
sborník 11, 2007, Regionální muzeum v Chrudimi, Chrudim 2007, s. 3–20.  
49 Tamtéž. Pešek koncipoval své vzpomínky jako dějiny 20. století na malém městě a jeho poznámky o Františku 
Zavřelovi jsou jediným dochovaným svědectvím z doby gymnaziálních studií. Za ocitování jistě stojí i pasáž, ve 
které popisuje Zavřelův vzhled: Postavou byl útlý, nepatrný človíček, s pronikavými do rezava zbarvenýma 
očima, nápadným skobovitým nosem, s lícními kostmi vysedlými, pohublého obličeje, celý exteriér ukazoval na 
přimísení židovské krve po matce a rezavý náběh očí i vlasů v míře sice mírné, ale přece ukazující na ryšavost 
otce, odbor. učitele měšť. školy. 
50 SOkA Chrudim, fond C. k. reálné gymnázium Chrudim, hlavní katalog sedmé třídy školního roku 1901/1902. 
51 SOkA Chrudim, fond C. k. reálné gymnázium Chrudim, hlavní katalog osmé třídy školního roku 1902/1903. 
52 V záznamu o výsledku zkoušky je doslovně uvedeno: nedospělý, reprobován na rok. Srov. SOkA Chrudim, 
fond C. k. reálné gymnázium Chrudim, hlavní protokol o maturitní zkoušce ve školním roce 1902/1903. 
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již v sextě, respektive o prázdninách v Poděbradech.53 Báseň je ve skutečnosti datována 

v červenci 1903 v Litoměřicích, tedy vznikla až v letních měsících po neúspěšném pokusu o 

maturitní zkoušku. Na podzim se pak začaly objevovat první kritické ohlasy v tisku. Zavřel 

sám tento čas na prahu dospělosti popisuje jako dobu, kdy vyvrcholil jeho vzdor vůči 

autoritám. V oktávě se místo učení pokoušel o literární tvorbu, místo studia latiny a řečtiny se 

zajímal o živé jazyky a vše vyvrcholilo útěkem do Vídně krátce před maturitou. Neuprchl 

tehdy sám, ale s mladou přítelkyní, která byla údajně zasnoubena.54 Události posledních 

měsíců a dnů před maturitou se pak pochopitelně promítly do Zavřelovy prvotiny. 

 

DÁT VŠEMU PODKLAD UMĚNÍ 

Základ lyrickoepické básnické povídky Hanel tvoří příběh dekadentně založeného titulního 

hrdiny Jiřího Hanela, který chodí ...právě do oktávy./ Je svéhlavý a krajně zlý,/ ve škole čte 

Moderní revue,/ nic neučí se a nic neví/ a dělá samé skandály.55 Hanel je odhodlán opustit 

svou milenku, neboť pochybuje o upřímnosti svých citů k ní: Co jeho láska? Měl on rád?/ 

Nenapadlo ho milovat,/ z bravury lásku předstíral!56 Nyní je však rozhodnut zbavit se všeho 

co vysiluje duši, chce tvořit a budovat nový svět, odpoutat se od vlastní minulosti, kdy život 

znevažoval: Všechno, co kdysi zvedl, vztyčil,/ v zoufalství porušoval, zničil,/ památné znaky 

srážel dolů,/ rozlomen, skleslý, zlomyslný/ zakalil všechny jasné vlny,/ šel bez sluncí a bez 

idolů. – 57 Mladý muž je přesvědčen, že k tomu, aby mohl svůj život zasvětit umění a 

skoncovat s dosavadním způsobem života, musí se rozejít i s dívkou, kterou upřímně 

nemiluje. Na poslední schůzce ji na rozloučenou políbí, když Opravdu? Zázrak? Jaro je tu,/ 

záhony vrou k novému květu!/ Líbá ji znovu… Plakal by!/ Kde viny jsou, kde smutky, stáří?/ 

Je vzkříšen! Stojí v ranní záři!/ Miluje vroucně, bez šalby! – 58 Hanel se zcela oddá milenecké 

vášni, která jej zcela pohltí, propadne sice u maturity, ale prostřednictvím vztahu s milovanou 

ženou kráčí k vysněným představám o životě v tvorbě a umění: Dnes pokreslí netknutou běl,! 

Vkročí, kam dřív jen zírat směl,/ podřídí, určí, odmění,/ znesmrtelní svou radost, změnu,/ 

                                                 
53 V sextě vydal svoje básnické prvotiny tiskem, a to nákladem matky, která Frantu v jeho snahách podporovala. 
Dostali jsem všichni na lavice po výtisku, i na katedru výtisk položil, aby sbor profesorský se dozvěděl o jeho 
básni a just proti kázeňskému řádu, jenž „zakazoval uveřejňovati plody ducha svého“. Pamatuji si, že báseň 
napsal v Poděbradech o prázdninách a končila slovy: „a vesluje po Labi“. Srov. SOkA Chrudim, fond Jaroslav 
Pešek, Zápisky (1942–1948). Kniha I. 
54 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Strž, s. 
38. 
55 Franta Zavřel, Hanel, Nákladem Moderní bibliotéky, Praha 1903, s. 16. 
56 Tamtéž, s. 8. 
57 Tamtéž, s. 11. 
58 Tamtéž, s. 23. 



26 
 

oslaví ji, svou lásku, ženu,/ dá všemu podklad umění!59 A právě vydaná básnická povídka je 

oním dokladem, kde autor zachytil přerod mladého chlapce v básníka a dospělého muže. 

Útlá knížka vyšla nákladem Moderní bibliotéky, kterou redigoval Karel Hugo Hilar (vl. 

jménem Karel Bakule) a František Adámek a jež byla spojena s časopisem Moderní život, 

vydávaným od druhého (a posledního) ročníku orgánem spolku mladých literátů Syrinx 

v Praze. Časopis vycházející v letech 1902–1903 chtěl propagovat  práce nejmladších autorů a 

napomáhat jejich literárnímu rozvoji. Nedostatek financí a zklamaní z nenaplněných ambic 

však vedly k poměrně rychlému zániku časopisu, který, ač o to usiloval, nikdy nedosáhl 

takového ohlasu jako Moderní revue, jež byla pro začínající literáty nedostižným vzorem. 

Zavřelova cesta k vydání básnické skladby vedla přes redaktora Moderního života Romana 

Haška. Ten ji po přečtení doporučil k vydání Hilarovi.60 

Tehdejší literární periodika věnovala vydané básni jen malou pozornost. Kratší glosy se 

objevily bezprostředně po vydání v týdenících Zvon a Máj. V konzervativním Zvonu, který 

vznikl z  reakce starších autorů na modernistické snahy mladých, si recenzent z autora tropil 

trochu žerty. Mimo jiné poznamenal, že když vzal poprvé svazek do ruky, domníval se podle 

názvu, že báseň pojednává o profesoru německého práva Jaromíru Hanelovi, který přednáší 

na pražské právnické fakultě. Své zhodnocení pak lakonicky uzavřel slovy, že veslovat tiše po 

Labi je koneckonců rozumnější a příjemnější než „obstarávat rýmy“.61 Podobné stanovisko 

zaujal i František Herites v týdeníku Máj, který Zavřelovu prvotinu označil za naivní a 

přehnanou, jež se jeví jako pseudomodernisticky zkudrlinkovaná drobnůstka a kuriozita.62 

Skutečnost, že báseň odmítly konzervativní literární týdeníky, snad tolik nepřekvapí, jako 

razantní odsudek Arnošta Procházky na stránkách Moderní revue. Již začátek Procházkova 

referátu, uvedený větou O knihách debutantů z poslední doby je skutečně trapno mluviti…, 

nenaznačoval pro recenzované autory nic dobrého. Přísný kritik Zavřelovu báseň označil za 

                                                 
59 Tamtéž, s. 27. 
60 Pamatuji si velmi dobře na Romana Haška, kterého jsem navštívil v Praze. Byl to příjemný muž asi třicetiletý, 
pořádně holohlavý, s koketním knírkem pod nosem. Měl věčné obavy, aby se jeho babička, která spala ve 
vedlejším pokoji a kterou jsem nikdy neviděl, neprobudila. Muselo se mluvit potichu. Kdo se ozval hlasitěji, byl 
ihned okřiknut. Na Bakulu-Hilara se nepamatuji vůbec. Srov. F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. 
rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Strž, s. 37–38. Autor je v této části vzpomínek značně 
nepřesný, Roman Hašek (1883–1919) byl jen o rok starší než František Zavřel, v době setkání obou básníků, ke 
kterému mohlo dojít v roce 1903, mu bylo teprve dvacet let. K Hilarovu působení na českém divadle se 
vyjadřoval v pozdějších letech velmi kriticky, což se pochopitelně promítlo i do jeho hodnocení Hilara 
v pamětech. 
61 L., Franta Zavřel: Hanel…, Zvon 4, 1904, s. 70. Snad stojí za zmínku, že když v letním semestru 1904/1905 
přešel František Zavřel z filozofické fakulty na fakultu právnickou zapsal si v prvním ročníku předmět Právní 
děje německé, které nepřednášel nikdo jiný než Jaromír Hanel. Srov. Archiv Univerzity Karlovy, fond Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy, Katalog posluchačů právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, LS 
1905, Š–Ž. 
62 fs. [=František Herites], Franta Zavřel: Hanel…, Máj 2, 1904, s. 47. 
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jednoznačně odvozenou z tvorby Františka Gellnera. Co však u Gellnera působí, dle 

Procházkova soudu, autenticky a buřičsky, se v Zavřelově podání proměňuje jen v pouhou 

karikaturu.63 Pozitivní ohlas si tak autor vysloužil jen u Romana Haška, který o knize krátce 

referoval v Moderním životě.64 Jakožto autor dekadentních a zádumčivých veršů o marnosti 

lidského života zřejmě Hašek nacházel v příběhu Jiřího Hanela určitou duševní spřízněnost. 

Devatenáctiletý František Zavřel byl v tomto ohledu typickým představitelem mladého 

básníka přelomu století, který odhodlaně přitakává modernistickým snahám v literatuře, 

rozkrývá své nitro, pochybuje, prožívá tvůrčí zápas spojený s přerodem v básníka, filozofuje o 

smyslu pozemského bytí, volá po „novém životě“, na straně druhé hluboce tkví ve starší 

literární tradici, v prostředí velkých vzorů, jakým byl Jaroslav Vrchlický. Na samotném 

příběhu Jiřího Hanela je patrný vliv francouzských romantiků, Victora Huga a Alfreda de 

Musseta, jehož báseň Rolla z roku 1833 se v Zavřelově prvotině znatelně odrazila.65 Soudobí 

recenzenti označili jeho verše za artistní a trochu naivní pokus o moderní epickou báseň. 

Určitá odlišnost od tvorby jeho literárních vrstevníků je však přeci jen patrná. Jiří Hanel je 

sice znuděný individualista a pochybující hrdina, který ovšem v závěru nachází vysvobození 

z dosavadního beznadějného maření času právě v umění a literární tvorbě: Veliký, nový život 

začít,/ své příští chvíle jinak značit,/ putovat v čistém azuru,/ na bílé desky klást své sochy,/ 

nerušen tesat jejich plochy,/ střežit svou pevnou kulturu!66 V tom Zavřelova báseň odpovídala 

Šaldovu volání po experimentování i snaze nalézt cestu ven z dekadentního způsobu života. 

Stejně tak se v prvotině odrazil i vliv Zavřelova oblíbeného filozofa Friedricha Nietzscheho, 

především jeho díla Zrození tragedie z ducha hudby (1871). Už Nietzsche viděl jedině 

v umělecké tvorbě osvobození, které člověku umožňuje vůbec unést absurditu lidského 

života.67 Báseň je však cenná i v tom ohledu, že autor zde zřejmě odhalil své nitro do takové 

                                                 
63 Arnošt Procházka, Měsíční přehled, Moderní revue 15, 1904, s. 107. Procházka zde měl na mysli nejspíše 
Gellnerovy básně otištěné v Moderní revue, jež poté vyšly souhrnně ve sbírce Radosti života, Moderní život, 
Praha 1903. 
64 Roman Hašek, Z poslední produkce nejmladších…, Moderní život 2, 1903, s. 225–226. Až s ročním odstupem 
se objevila zmínka o Hanelovi v časopise Rozhledy. Referující K. Z. Klíma nejenže zkomolil název básně, ale 
z jeho tónu je patrné, že Zavřelovu prvotinu nebral vůbec vážně: Pan Franta Zavřel. Spáchal po prázdninách 
legraci, báseň „Havel“ a dosáhl toho, že několik svědomitých kritiků jeho mystifikaci také posuzovalo. Srov. K. 
Z. Klíma, Nová poesie, Rozhledy 14, 1904, s. 1162. 
65 Příběh Mussetova rozervaného a zoufalého hrdiny Jacquese Rolly, jenž svůj život ukončil sebevraždou, byl 
zpovědí samotného básníka, ale i zrcadlem pocitů celé generace prvních desetiletí 19. století, které Musset 
vyjádřil slovy Nic z toho, co bylo, už není, všechno to, co bude, ještě není. V českém překladu Emanuela 
Čenkova vyšel Rolla v roce 1892 s předmluvou Jaroslava Vrchlického. Srov. Alfred de Musset, Rolla, Nákladem 
Časopisu českého studentstva, Praha 1892. K Mussetově básni – a nejen k ní – se ostatně Zavřel přihlásil verši: 
Tak Hanel! To však nejsem já!/ Hájím se podle Puškina/ před všemi lidmi slídivými/ Hanel je Hanel! Je to pán,/ 
Faust, Rolla, Evžen, Don Juan –!/ Já jenom obstarávám rýmy. Srov. F. Zavřel, Hanel, Nákladem Moderní 
bibliotéky, Praha 1903, s. 25. 
66 F. Zavřel, Hanel, Nákladem Moderní bibliotéky, Praha 1903, s. 18. 
67 Ladislav Major (ed.), Myšlení o divadle I., Herrmann a synové, Praha 1993, s. 80. 
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míry, jak již v pozdějších dílech nikdy neučinil. Zavřelův Hanel je – přes nepochybnou a 

viditelnou míru stylizace a epigonství – v zásadě upřímnou zpovědí mladého muže o 

bezprostředně prožívaných traumatech, vyznění básně je však v konečném součtu 

optimistické, nabízelo by se říci přímo budovatelské.68 

Na jaře 1946, tedy v době, kdy byl František Zavřen vyšetřován pro podezření z kolaborace za 

okupace, otiskl Jaromír John v časopise Kytice pozoruhodnou vzpomínku na svého o dva roky 

mladšího spolužáka z chrudimského gymnázia a nyní soudně stíhaného dramatika. John 

v textu uvedl, že v roce 1900 jej vyhledal sextán František Zavřel a požádal ho o důvěrnou 

schůzku. Studenti se setkali ještě týž den odpoledne u hřbitova Svatého kříže, kde se Zavřel 

Johnovi svěřil s úmyslem spáchat sebevraždu, neboť vážně onemocněl. Následně příteli vtiskl 

do ruky sešitek veršů, které prý sepsal ve stylu Moderní revue. John si uvědomil vážnost 

situace a snažil se mladému studentovi jeho úmysl rozmluvit: Chodili jsme od hřbitova až 

k lesu na Podhůru, celé odpoledne, vymlouval jsem mu jeho úmysl, jak jsem mohl, citoval 

jsem Masarykovu sebevraždu a shledával kde jaké důvody stoické filosofie, mravní a hlavně i 

pracovní opory – v jeho nesporném básnickém nadání.69 Nakonec se mu jej podařilo 

přesvědčit, k večeru Zavřel Johnovi předal bubínkový revolver, který si opatřil, a přislíbil, že 

si život nevezme. Pak jsem ho ztratil z očí. Ale ne bez jistého dostiučinění sledoval jsem jeho 

práce. Splnil, co slíbil.70 Pokud se František Zavřel zmiňoval při schůzce s Jaromírem Johnem 

vůbec o nějakém vážném onemocnění, měl nejspíše na mysli chorobu duševní. Tomu by totiž 

odpovídala i vzpomínka již zmíněného spolužáka Jaroslava Peška, který poznamenal, že se 

mu Zavřel v pozdějších letech svěřil, že propadl satanismu, což mohlo mít a zřejmě i mělo 

neblahý vliv na jeho psychiku.71 I v pozdějších letech se Zavřel na určité podivné duševní 

stavy odvolával, například v dopise básníku a překladateli Otokaru Fischerovi z roku 1921 

                                                 
68 Pocity generace dospívající v devadesátých letech prodchnuté nihilismem a dekadencí, jež se vymezovala 
proti „české malosti“ a pohrdala autoritami, asi nejlépe vyjádřil Viktor Dyk v románu Konec Hackenschmidův 
z roku 1904. Konkrétní doklad, že Zavřel Dykův román četl a co o něm soudil, nemáme. Nicméně jak vyplývá z  
dopisu Františka Zavřela Viktoru Dykovi, jeho literární tvorbu sledoval a nejvíce si cenil dramatu Posel z roku 
1907. Srov. LA PNP, fond Viktor Dyk, dopis F. Zavřela V. Dykovi z 23. února 1918. 
69 Jaromír John [=Bohumil Markalous], Jsem vinen?, Kytice 1, 1945/1946, s. 287–288.  John svou vzpomínku 
napsal jako reakci na dva útočné texty spisovatele K. J. Beneše otištěné v lednu 1946 v časopise Kulturní 
politika. Viz. K. J. Beneš, „Větrat dokud je čas“, Kulturní politika 1, 1945/1946, č. 13, s. 1 a 4; K. J. Beneš, „A 
také odhmyzit…“, Kulturní politika 1, 1945/1946, č. 14, s. 4. Jaromír John do určité míry Zavřela bránil, 
nicméně jej označil za člověka duševně chorého, patřícího dávno do sanatoria. Cynická se pak může zdát jeho 
závěrečná poznámka, ve které uvedl, že si za protektorátu často kladl otázku, proč na schůzku s Františkem 
Zavřelem vůbec kdy chodil a snažil se mu vymluvit jeho zoufalý pokus o sebevraždu. 
70 Jaromír John [=Bohumil Markalous], Jsem vinen?, Kytice 1, 1945/1946, s. 288. 
71 SOkA Chrudim, fond Jaroslav Pešek, Zápisky (1942–1948). Kniha I. 
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napsal, že před třemi roky prodělal těžkou nervovou chorobu a zvažoval odchod do 

psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích.72 

Přemíra nejrůznějších podnětů může v mysli mladého člověka vyvolat jistý duševní chaos a 

psychické problémy. Na gymnáziu Zavřel skutečně hodně četl, vedle Vrchlického si oblíbil 

zejména Danta, J. W. Goetha, Victora Huga, lorda Byrona, Nicolause Lenaua, Baudelaira, 

Gustava Flauberta, Honoré de Balzaka, Stendhala a mnohé další. Dospívající mladík hledal 

záchytný bod v chaotickém světě, ke kterému by se mohl vztáhnout. Ještě před vydáním své 

knižní prvotiny se v květnu 1903 obrátil na redakci týdeníku Zlatá Praha s nabídkou na 

otištění básně Nové majáky. Dopis adresoval nejspíše Jaroslavu Kvapilovi, který v časopise 

redigoval literární rubriku. Zřejmě se jednalo vůbec o první verše, které se Zavřel pokusil 

publikovat, neboť v dopise uvedl, že v případě jejich otištění to bude jeho debut. Kvapil je do 

listu nezařadil, nicméně báseň podává další svědectví o literárních preferencích začínajícího 

autora, vzdává v ní totiž hold svým tehdejším básnickým autoritám: Baudelairovi a 

Vrchlickému. Název Nové majáky odkazoval k Baudelairovým Majákům ze sbírky Květy zla, 

které Vrchlický přeložil, a rovněž k vlastní Vrchlického básni z roku 1891 Moderní majáky, 

taktéž inspirované Baudelairem.73 Pro Zavřela jsou „novými majáky“, jež se ve tmách 

rozžehují,/ na příkrých útesech zpívají píseň síly Friedrich Nietzsche, jenž dětinské bohy 

skácel a vytkl jiné nebe, sochař Auguste Rodin, který dal život kamenu a řekl, aby svítil, 

Bedřich Smetana heros, který vyhrál nad životem a v neposlední řadě sám Vrchlický, jenž 

v šíleném rozmachu se do všech forem vtělil.74 Snad Kvapil usoudil, že Zavřelova báseň je jak 

                                                 
72 V dopise Fischerovi Zavřel mimo jiné uvedl: Před třemi roky chtěl jsem rychle odbýti poslední rigorosum, a tu 
náhle, bez jakýchkoli příprav, vypukla u mně nervová choroba nejnepříjemnější ražby: jevila se totiž ve zmatení 
představ. Myslil jsem, že je konec, chtěl jsem jíti do Bohnic, byl jsem u psychiatra atd. Srov. Literární archiv 
Památníku národního písemnictví, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela z 5. února 1921. 
73 Báseň Moderní majáky Vrchlický zařadil na konec své sbírky Brevíř moderního člověka, jež zahrnovala verše 
z let 1889–1891. Srov. J. Vrchlický, Brevíř moderního člověka, J. Otto, Praha 1892. 
74 Nové majáky. Nietzsche, vítězný orel k slunci rozletělý,/ sférami opovrh, kde nevěří se v sebe,/ dětinské bohy 
skácel, vytkl jiné nebe:/ žít, vidět, chápat a jít neoblomný, celý.// Rodin, kmet veliký, rezavá pouta srazil,/ vzal 
božství, podmanil a do své sochy schytil,/ dal život kamenu a řekl, aby svítil,/ v nejvyšších požárech našel svůj 
slavný asyl.// Smetana, heros, který vyhrál nad životem,/ na jeho otázky, útoky, lsti i zmije/ měl jednu odpověď, 
své sladké melodie,/ v těch ohradil se proti němu zlatým plotem.// Vrchlický, neuznaný, nechápaný lidma,/ aby 
svou touhu umlčel a temným smutkům čelil,/ v šílením rozmachu se do všech forem vtělil,/ na všechny hlatě 
musel rozhodit svá vidma.// Dál, nové majáky se ve tmách rozžehují,/ na příkrých útesech zpívají píseň síly,/ do 
úpějících vln svých nadějí plam bílý,/ své sny a doufání, své tužby ukazují. Srov.  LA PNP, fond Zlatá Praha, 
dopis F. Zavřela redakci Zlaté Prahy ze 17. května 1903. Celoživotního nietzschovce Františeka Zavřela zaujaly 
myšlenky velkého filozofa evidentně již v mladém věku. S překlady z Nietzscheho se setkal na stránkách 
Moderní revue, kde vycházely ukázky z jeho díla od prvního ročníku. F. V. Krejčí v roce 1896 přeložil a vydal 
dvacet čtyři kapitol z knihy Tak pravil Zarathustra (Srov. B. Nietzsche, Tak pravil Zarathustra. Kniha pro 
všechny a nikoho, Rozhledy, Praha 1896). Na počátku 20. století pak vyšly dvě studie od Františka Krejčího 
Bedřich Nietzsche, Čas, Praha 1902 a Antonína Podlahy, Bedřich Nietzsche a jeho filosofie, V. Kotrba, Praha 
1903. Srov. Urs Heftrich, Nietzsche v Čechách, Hynek, Praha 1999. Zaujetí pro sochařské dílo Augusta Rodina 
mohla u Zavřela vyvolat mimo jiné velká sochařova výstava, kterou v květnu 1902 uspořádal v Praze Spolek 
výtvarných umělců Mánes. Rodinova výstava se stala pražskou kulturní událostí roku. Pro výstavu byl 
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po formální, tak obsahové stránce příliš poplatná Vrchlického předloze. Navzdory tomu, že 

jsou tyto verše datovány ještě před vznikem básně Hanel, jsou myšlenkově bližší pozdějším 

Zavřelovým textům. Je proto možné, že první verze Hanela vznikla již kolem roku 1901 a pro 

tištěné vydání autor báseň přepracoval a snad i doplnil o některé partie. To by také časově 

lépe odpovídalo uvedeným vzpomínkám Jaroslava Peška i Jaromíra Johna. 

Krátce před tím, než František Zavřel podruhé předstoupil před maturitní komisi, vydal 

v dubnu 1904 cyklus hymnických básní Má vlast.75 Z úvodní autorské poznámky vyplývá, že 

sbírka vznikla ve Vídni. Je dobře možné, že mladý repetent byl po neúspěšné maturitě rodiči 

poslán právě do Vídně, neboť zde žil bratr dědečka Františka Schulze, u kterého nějakou dobu 

v mládí pobývala i Zavřelova matka. Vídeň vzpurného mladíka skutečně oslovila, i 

v pozdějších letech ji často stavěl do protikladu k provinční Praze. Tehdy mu imponovaly 

pravidelné návštěvy vídeňské dvorní opery s pěvci, jakými byli Vilém Heš a Leo Slezák či 

návštěvy parlamentu.76 Až iniciační zážitek mělo pro něj představení Prodané nevěsty 

Bedřicha Smetany, kterou poprvé viděl právě až v hlavním městě monarchie. 

Cyklus básní Má vlast je nepochybně inspirovaný Smetanovou hudbou a explicitně odkazuje 

k jeho stejnojmenné symfonické básni. Zavřel si od Smetany vypůjčil nejen název, ale i 

pojmenování několika skladeb. Ve sbírce najdeme například básně Z českých luhův a hájův, 

Vyšehrad nebo Ctirad a Šárka. Cyklus autor rozdělil do tří částí. Po úvodní Předehře 

následuje pět básní z českého dávnověku, jež jsou ukončeny Dohrou. Úvodní dedikace 

mistrům Jaroslavu Vrchlickému a Jaroslavu Hilbertovi věnovaná v žákovské úctě naznačuje, 

že Zavřel opustil dekadentní poetiku Hanela a vrátil se ke svým dřívějším vzorům, což je 

samo o sobě nejlépe patrné na obsahu jednotlivých básní, které jsou pro dnešního čtenáře až 

na hranici srozumitelnosti. Na závěr autor připojil seznam připravovaných děl, která však 

nikdy nevyšla. Podle tohoto seznamu v budoucnu chystal „nemorální rýmy“ Mládí, dále 

divadelní komedii O ženu a studii Ibsen, Hilbert a nový sloh. Dozvukem Zavřelových 

studijních let v Chrudimi měly být avizované Mstivé kapitoly o českosti c. k. českých 

gymnasií. 

                                                                                                                                                         
architektem Janem Kotěrou vybudován samostatný pavilon pod Kinského zahradnou, úvod ke katalogu Geniova 
mateřština napsal F. X. Šalda, který o výstavě referoval i ve Volných směrech. Srov. F. X. Šalda, Geniova 
mateřština (Prolog k výstavě Rodinově), in: IV. výstava S. V. U. Mánes. Dílo sochaře Aug. Rodina, katalog, 
duben 1902, s. 3–10. Ve stejném roce, kdy Zavřel napsal své Nové majáky, publikoval též Ranier Maria Rilke 
svou obsáhlou esej o Rodinovi. Srov. R. M. Rilke, Auguste Rodin, Vladimír ŽIkeš, Praha 1946. Zda František 
Zavřel osobně navštívil Rodinovu pražskou výstavu, nemáme informace, je to ale velmi pravděpodobné. 
75 Franta Zavřel, Má vlast, Nakladatelství Aloise Šaška, Velké Meziříčí 1904. 
76 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Strž, s. 
38–39. 
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Pro Zavřela bylo asi zklamáním, že jeho básnický cyklus tehdejší literární periodika zcela 

pominula.77 Koneckonců ani v pamětech se o svém raném díle nezmiňuje. V kontextu celé 

jeho tvorby však nemůžeme tuto knihu přehlédnout. Poprvé se zde výrazně projevilo 

Zavřelovo vlastenectví, které získává podobu radikálního nacionalismu. Ten zřejmě vyvěral 

nejen z autorova prožívání Smetanovy hudby, ale svou roli mohlo sehrát i vídeňské prostředí, 

ve kterém básně vznikly, případně ozvuk nacionalistických demonstrací, jež se odehrály 

v únoru 1904 mezi Čechy a Němci v Praze a Brně. Volba volného verše zcela nepokrytě 

odkazovala k pozdním sbírkám Otokara Březiny, přičemž obsahové zaměření je ale zcela jiné. 

Březina medituje o metafyzických hloubkách, Zavřel se stejnou formou vyznává ze svého 

vlastenectví.78 Úsečný styl předznamenal pozdější autorův způsob vyjadřování, jenž spočíval 

v jakýchsi imperativech či apelech, jež čtenáře burcující k boji, v tomto případě za vítězné 

češství. Tato forma vyjádření se postupně stala pro Zavřela charakteristickou a v pozdější 

dramatické tvorbě dostala podobu krátkých dialogů, které herci pronášeli ve zběsilém tempu, 

což bylo typickým znakem divadelního expresionismu. Strohost a jazyková úspornost zde 

stojí v naprostém protikladu k psychologickým hloubkám, o které se autor pokusil ještě 

v Hanelovi.  Zdá se, že stručný způsob literárního vyjádření autorovi vyhovoval a odpovídal 

více jeho naturelu než dekadentní či meditativní verše. Nacionalismus, vůle k činu, nutnost 

boje, neustálý pohyb, silný jedinec a proto i silný národ, prožívání národních dějin a vyjádření 

vlastních pocitů bez ohledu na zavedené konvence, toto vše se Zavřel pokusil vyjádřit ve 

zmíněném cyklu: Bude třeba… méně zodpovědně žít, aby mohly být napsány správné věty, 

samy o sobě cíl, aby nebylo lze jimi prostě konstatovat hotový děj…, ale teprve jednat, vědět… 

napsal v úvodní poznámce.79 I zde silně rezonují Šaldovy názory: méně zodpovědně žít 

znamená pro Zavřela experimentovat. V tomto ohledu myšlenkově navazuje Má vlast na 

Zavřelovy Nové majáky, kde ještě bez nacionalistické rétoriky jsou světlonoši pokroku silní 

jedinci (Nietzsche, Rodin, Smetana Vrchlický), kteří každý svým dílem prosvítí tmu do lepší 

budoucnosti. Nacionalismus Mé vlasti je pak rovněž reakcí na česko-německé sváry té doby: 
                                                 
77 Informace o vydání knihy se objevila pouze v inzerátech knihkupectví Bursík & Kohout uveřejněných 
například v Národních listech 44, 1904, č. 153, 4. 6., s. 7 či Národní politice 22, 1904, č. 153, 4. 6., s. 8. 
78 V tomto kontextu se nabízí srovnání s Březinovou poslední básnickou sbírkou Ruce z roku 1901 a zejména se 
zde zařazenou básní Dithyramb světů: Svaté žně Slova!/ Z pramene každého zrna/ veletok klasů!/ Nad každým 
místem, kam padlo,/ i nejukrytějším,/ tisíce červenců v ohni!// Duševní kosmy!/ Plující zahrady, šílící ptactvem,/ 
země snění!/ Žhavými růžemi sršící protuberance/ tvůrčích sluncí!/ Světy zapalující,/ světy zhasínající/ víry 
spravedlnosti…  Srov. Miloslav Hýsek (ed.), Otokar Březina. Básnické spisy, Melantrich, Praha 1939, s. 191–
193.  Oproti tomu Zavřel o tři roky později napsal: Řeřavé léto. Prostřed bílých klasů/ Horoucí plochy 
rozvichřené,/ jen ty a modro…/ Horoucí plochy rozvichřené,/ jen ty a stále modro.// Bolest klamala, trýzeň…/ 
Chci půdu, jedinou, vroucí,/ vůli, život!// Hořící slunce, vrstvy, klenby,/ děj, pravda…/ Rozžaté lány 
dovrcholené,/ oblouky polí, zlatý pruh!/ Květy!/ Květy vlnivé, vášnivé,/ bílé, bílé, hnědé… Srov. F. Zavřel Má 
vlast, Nakladatelství Aloise Šaška, Velké Meziříčí 1904, s. 13. 
79 F. Zavřel, Má vlast, Nakladatelství Aloise Šaška, Velké Meziříčí 1904, Poznámka, s. 6. 
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Dny, zodpovědnost!/ Ohraditi se bolesti,/ zadostučinit výzvám,/ vidět a jednat život/ v horoucí 

náplni po svém.// K té pravdě a docílení,/ zoufalé obraně,/ mocnému ději odvážně/ začínám 

píseň.80 

Ještě před vydáním své druhé knihy adresoval Zavřel redakci Času dopis, který zajímavě 

dokresluje jeho momentální duševní rozpoložení a zároveň osvětluje, co se v autorovi 

odehrávalo při psaní Mé vlasti. Zavřelova listu si všiml redaktor Emanuel Chalupný, který na 

okraj připsal poznámku: Nechte mi zde ten dopis. E. Chalupný. Zavřel hned v úvodu dopisu 

redaktorům vytkl, že zatěžují noviny znehodnocující pověrou, kterou je pro pisatele 

náboženství, včetně evangelického vyznání. Jedinou nosnou myšlenkou je totiž podle něj 

opravdové češství a především vůle k činu.81 Chalupného odpověď na básníkův list se 

bohužel nedochovala, nicméně Zavřel reagoval o několik týdnů později, tentokrát obsáhlejší 

zpovědí. Kromě toho, že se redaktorovi svěřil o svém propadnutí u maturity, napsal, že z jeho 

„nemoci“ jej dokáže vyvést pouze realismus a víra v národ: Uzdravím se! Svěžím činem. 

Děním, pravdou: Realismem! Dobýti se k hlavní zjevné ideji (idea – život) národnostní víře, 

věci! Proto lpím na „Času“.82 Nepříliš srozumitelný způsob, jakým se Zavřel 

v korespondenci vyjadřoval, není nepodobný stylu Mé vlasti a svědčí o určité 

neuspořádanosti, která se odehrávala v mysli mladého muže.83 Čin, pravda, realismus a víra 

v národ jsou v této době hlavními konstantami Zavřelova života, v to věřil a v tomto duchu se 

snažil i tvořit, i přesto, že jeho básnická technika není původní a je na první pohled epigonská. 

Na Mou vlast pak Zavřel navázal básní Dvanáctý květen, jež vyšla na jaře 1904 k příležitosti 

dvacátého výročí Smetanovy smrti. Báseň byla vydána jako první svazek edice Letáky nové 

generace a dedikována Romanu Haškovi.84 Poprvé a velmi zřetelně se zde u Zavřela objevuje 

motiv protikladu, v pozdější tvorbě rozvinutý až do extrémních poloh. Na jedné straně 

absolutní génius, polobůh, umělec a skladatel. Na straně druhé tupý dav, jenž nedovede ocenit 

a hlavně pochopit myšlenky génia. Nechápající okolí ovšem není statické, svým nerozumným 

počínáním dovede jedince až k záhubě. V Zavřelově podání ovšem není Smetanova „oběť“ 

marná. Dokladem toho jest jednak nesmrtelné hudební dílo, které po sobě skladatel zanechal a 

také poněkud egoisticky řečeno, vlastní Zavřelova báseň, jež se zrodila ze skutečného 

porozumění a úcty k hudebníkovu géniu: Veliký mrtvý!/ Uštván hříšně,/ nevěřený/ a bez 
                                                 
80 Tamtéž, s. 9–10. 
81 LA PNP, fond Emanuel Chalupný, dopis F. Zavřela redakci Času  z 8. února 1904. 
82 Tamtéž, dopis F. Zavřela z 21. března 1904. 
83 V závěru listu E. Chalupnému Zavřel svou situaci popsal trochu srozumitelněji: Nejsem vlastně oktaván. 
Propadl jsem loni při maturitě, vydal špatnou báseň (psát dobře, když se dobře žije! Ne! (…) Toulal se po Praze 
a po Vídni. Teď čekám na II. maturitu, abych slavně propad nanovo a připravil bezmeznou radost svým dovedně 
mstivým profesorům. Tamtéž, dopis F. Zavřela z 21. března 1904. 
84 Franta Zavřel, Dvanáctý květen, Nakladatelství Aloise Šaška, Velké Meziříčí, 1904. 
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triumfu.// Veliký mrtvý!/ odezvou je Ti/ dokladem všeho/ dnešní vstup.// Jediný, mocný,/ vracíš 

život/ ze svého divu/ přítomně.85 

 

                                                 
85 Tamtéž, s. 4. Stereotyp „uštvaného“ umělce (Mácha, Bozděch, Smetana, Dvořák, Vrchlický), vojevůdce 
(Caesar, Napoleon, Žižka) či politika (Štefánik, Rašín, Kramář) byl jedním ze základních motivů Zavřelova díla. 
Sám se za „štvaného“ umělce také považoval. Srov. například jeho výpady proti pražskému prostředí: Nebylo 
jediného velkého umělce, jediného malíře, jediného herce, který by tu nebyl královsky přijat a nadšeně 
oslavován, nadšeněji a hlavně upřímněji nežli v Praze, nasáté od pravěku všemi jedy závisti a malosti. Kubelík, 
Karel Burian, vyštvaný Prahou do Německa a do Ameriky, Destinová, vyštvaná Prahou do Německa a do 
Ameriky, Nedbal, vyštvaný do Vídně a později na dlažbu, Vojan ubíjený až do svého stáří nejmalichernější 
zlobou, Knüpfer, vyštvaný do Říma a potom do moře, Hana Kvapilová, ubitá za živa, Smetana, Fibich, Dvořák, 
vzdor své světové slávě štvaný klikou pana Nejedlého, Vrchlický, uštvaný klikou pana Masaryka, všichni, všichni 
sem přišli, vítáni nadšeně a bez obvyklých ran klackem.  F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. 
rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Chrudim, s. 18–19. A dále na jiném místě: V tomto 
vyhlazovacím boji byla tu již určitá tradice. Byl zničen Mácha, byl ubit Smetana, byl uštván Bozděch, současně 
se podnikaly pusté útoky proti Antonínu Dvořákovi… F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené 
vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Jaroslav Vrchlický, s. 38–39. 
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3. EJHLE  DRAMATIK! 

 

Moji podobiznu s podpisem? Ne dřív, dokud nebudu hrán na Nár. divadle!1 

 

Nuda, rozmrzelost, otrava je výsledkem, kde nebylo účastno jiné kromě rozjitřených genitálií.2  

 

TRAGICKY MALÉ ODBYTIŠTĚ 

Po dobu gymnaziálních studií v Chrudimi žil František Zavřel v bezprostřední blízkosti 

rodičů, kteří svého jediného syna podporovali. Mladý student rozhodně netrpěl nouzí, jeho 

otec byl jako učitel dobře zajištěn, navíc v průběhu let u něj docházelo ke služebnímu 

postupu, a tedy i k lepšímu finančnímu ohodnocení. V trojovické idyle rodina nepobyla 

dlouho. V roce 1896 otec přestoupil na měšťanskou školu v Heřmanově Městci a o tři roky 

později byl ustanoven jako prozatímní učitel na měšťanské chlapecké škole v Chrudimi, kde 

krátce nato získal definitivu.3 Po přestěhování z Heřmanova Městce do Chrudimi se rodina po 

čase opět sešla ve společné domácnosti. V té době již František Zavřel navštěvoval kvintu 

chrudimského gymnázia a s rodiči bydlel ve Sladkovského ulici čp. 16.4 Postavení otce 

v závěru synova studia nebylo záviděníhodné, neboť přibývající kázeňské přestupky, 

nestavěly otce-pedagoga v očích jeho kolegů zrovna do příznivého světla. Vrcholem pak byla 

Františkova neúspěšná maturita v roce 1903, což v poměrně malém městě muselo způsobit 

senzaci. Jediný syn odborného učitele chrudimské měšťanky, který byl v té době navíc jedním 

z uchazečů o ředitelskou pozici, odešel se dvěma nedostatečnými od maturitní komise. 

V tomto světle se pak synova dočasná izolace ve Vídni jeví jako logický a praktický krok. 

Ambiciózní literát přistupoval k opakování maturitní zkoušky na jaře 1904 již jako autor 

básnické skladby Hanel a sbírky Má vlast. Jak avizoval rovněž v tiskem vydané básni 

Dvanáctý květen, chystal též překlad Baudelairových Květů zla. I zde lze jen těžko říci, 

                                                 
1 LA PNP, fond Čeněk Zíbrt, vzkaz F. Zavřela na vizitce zaslané Č. Zíbrtovi dne 12. října 1915. 
2 Z recenze Arnošta Procházky na Zavřelova Dona Juana. Srov. A. Procházka, Divadlo, Moderní revue 21, 
1915/1916, s. 195. 
3 Žádost Františka Zavřela o přidělení učitelského místa pro odbor historicko-gramatický při měšťanské škole 
chlapecké v Chrudimi ze dne 21. října 1900. V roce 1902 se dále neúspěšně ucházel o místo ředitele na 
měšťanské škole v Chrasti a v letech 1903–1904 rovněž bezvýsledně o místo ředitele chlapecké měšťanské školy 
v Chrudimi. Srov. Vrácení žádosti Františka Zavřela o místo ředitele na měšťanské škole chlapecké v Chrasti ze 
7. listopadu 1902 a dále žádost Františka Zavřela za udělení ředitelského místa na měšťanské škole chlapecké 
v Chrudimi ze 17. března 1903 a 17. října 1904. V roce 1908 se František Zavřel starší rozhodl ucházet o místo 
okresního školního inspektora v Chotěboři, svou žádost však nakonec vzal zpět. Srov. Odvolání žádosti 
Františka Zavřela za místo c. k. okresního školního inspektora v Chotěboři ze dne 17. listopadu 1908. Vše 
uvedené v SOkA Chrudim, fond Okresní školní výbor v Chrudimi 1799 (1868)–1949 (1956), inv. č. 205, sig. IV. 
4/Z, č. k. 196. 
4 SOkA Chrudim, fond C. k. reálné gymnázium Chrudim, hlavní katalog páté třídy školního roku 1899/1900. 
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nakolik byl tento záměr okamžitým nápadem mladické mysli, či zda se o překlad rozsáhlé 

sbírky skutečně pokusil. Jisté je, že jeho překlad Baudelaira nikdy nevyšel (pokud vůbec 

vznikl) a až do třicátých let 20. století, kdy Květy zla vyšly v překladu Svatopluka Kadlece, se 

čtenáři museli spokojit s výborem, který sestavili a přeložili v roce 1895 Jaroslav Vrchlický a 

Jaroslav Goll.5 

Maturitní zkoušku tentokrát neprovázely žádné komplikace, a tak se krátce po obdržení 

maturitního vysvědčení mohl František Zavřel zapsat na pražskou filozofickou fakultu, kam 

na podzim 1904 nastoupil. Během prázdnin vyhledal v Praze byt a na podzim se přestěhoval 

z Chrudimi do Prahy. Jeho první pražská adresa se nacházela ve druhém patře domu v Perlově 

ulici čp. 8.6 S nalezením vhodného ubytování pro mladíka, který přišel z malého města, 

zřejmě pomohla i restauratérská rodina „pražských“ Zavřelů. 

Přestože v té době uplynulo již dlouhých dvanáct let od rozdělení univerzity na českou a 

německou část nebyla situace pro všechny obory na filozofické fakultě zcela ideální. Některé 

fakultní instituce – semináře, kabinety či knihovny bylo třeba budovat zcela od základů. To na 

druhé straně dávalo příležitost mladým vědcům, kteří mohli nalézt lepší uplatnění.7 

František Zavřel se rozhodl pro studium románské a germánské filologie. V seznamu 

přednášek, které si zapsal v zimním semestru 1904/1905, nacházíme mimo jiné historickou 

mluvnici francouzštiny a čtení a výklad La Fontainea, obojí u Jana Urbana Jarníka (1848–

1923), dále historickou mluvnici německého jazyka a historii německé literatury novodobé u 

Václava Emanuela Mourka (1846–1911), dějiny německé literatury u Arnošta Krause (1859–

1943) a několik kursů francouzské a anglické mluvnice vedených lektory. Poslední položkou 

v seznamu byla srovnávací přednáška literárních postav Kaina, Fausta a Merlina, kterou 

nevedl nikdo jiný než Emil Frida (Jaroslav Vrchlický), jenž byl na fakultě od roku 1893 

mimořádným a od roku 1898 řádným profesorem srovnávacích literatur západoevropských.8 

                                                 
5 Charles Baudelaire, Výbor z „Květů zla“ (vybrali a přeložili Jaroslav Goll a Jaroslav Vrchlický), J. Otto, Praha 
1895. 
6 Archiv Univerzity Karlovy v Praze, fond Filozofická fakulta UK, Katalogy posluchačů Filozofické fakulty UK, 
Katalog posluchačů filozofické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, ZS 1904/1905, řádní posluchači 
M–Ž. 
7 Josef Petráň, Česká filozofická fakulta 1882–1918, in: J. Havránek (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy III. (1802–
1918), Karolinum, Praha 1997, s. 259. 
8 AUK v Praze, fond Filozofická fakulta UK, Katalogy posluchačů Filozofické fakulty UK, Katalog posluchačů 
filozofické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, ZS 1904/1905, řádní posluchači M–Ž. O Vrchlického 
přednáškách podrobně psal ve své monografii Vítězslav Tichý: Často se stávalo, že neměl-li příslušný překlad 
po ruce, okamžitě improvizoval nový před očima užaslých posluchačů. Těch měl s počátku dosti, ba hodně, neboť 
vábilo jeho jméno i zjev (…) Nakonec zůstal Vrchlickému jenom nevelký hlouček posluchačů, ale ti byli tím 
věrnější a oddanější a ještě po letech vzpomínali na jiskření jeho básnického ducha. Autor dále připojil dvě 
osobní vzpomínky na účast ve Vrchlického seminářích od Josefa Folprechta a Jindřicha Vodáka. Srov. Vítězslav 
Tichý, Jaroslav Vrchlický – Život, Vojtěch Hrách, Praha 1942, s. 346–347. Obsáhlou kapitolu o Vrchlického 
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Seznam zapsaných přednášek a cvičení potvrzuje Zavřelův tehdejší zájem o dějiny literatury a 

cizí jazyky – zejména němčinu a francouzštinu, stejně tak jeho nesporné překladatelské 

ambice. Jakožto čtenář a obdivovatel Vrchlického samozřejmě nemohl absentovat na 

mistrových přednáškách. 

Románská filologie na filozofické fakultě stála v té době poněkud ve stínu filologie klasické a 

slovanské, což bylo dáno i tím, že schopnější pedagogové zůstali po rozdělení na německé 

univerzitě. Nejvýraznější osobností, se kterou se začínající adept filologie na fakultě setkal, 

byl již zmíněný J. U. Jarník, který se vedle historické mluvnice francouzštiny specializoval 

především na rumunskou a albánskou filologii. O něco lepšímu postavení se těšila filologie 

germánská. V. E. Mourek na fakultě založil germanistický seminář, kde se uplatnil i Arnošt 

Kraus. Zatímco Mourek se specializoval na německou historickou mluvnici a dějiny německé 

literatury, Kraus se soustředil na dějiny německé literatury v českých zemích a obraz českých 

dějin v německé literatuře. S básníkem Josefem Václavem Sládkem (1845–1912), který na 

fakultě působil jako lektor angličtiny, se Zavřel zřejmě nesetkal, neboť se v jeho seznamu 

přednášek u tohoto předmětu objevilo jméno Václava Aloise Junga, který jako lektor 

nastoupil nedlouho před Zavřelovým zápisem na fakultu.9 Během zimního semestru se 

František Zavřel seznámil s pozdějším germanistou, básníkem a překladatelem Otokarem 

Fischerem (1883–1938) a s Mourkovým žákem Vilémem Mathesiem (1882–1945), který stál 

v roce 1912 u zrodu semináře pro anglickou filologii. Fischer, který studoval již v sedmém 

semestru, sice Vrchlického přednášku zapsanou neměl, nicméně se Zavřelem společně 

navštěvovali historickou mluvnici německého jazyka u V. E. Mourka.10 Na Vrchlického 

přednáškách o Kainovi, Faustovi a Merlinovi se pak Zavřel potkal například s pozdějším 

literárním historikem Albertem Pražákem (1880–1956) či básníkem a dramatikem Otakarem 

Theerem (1880–1917), který původně začal studium na právech, avšak po několika 

semestrech přešel na filozofickou fakultu.11 Ve stejném roce jako Zavřel započal své studium 

na filozofické fakultě také muž, který se v pozdějších letech stal pro Františka Zavřela takřka 

ztělesněním všeho zla a zejména předobrazem pro hlavní postavu románu Fortinbras. Nebyl 

jim nikdo jiný než pozdější dlouholetý ministr zahraničí a prezident Edvard Beneš (1884–

1948). Příležitost k setkání se oběma studentům naskytla minimálně na cvičeních z anglické 
                                                                                                                                                         
pedagogickém působení zařadil Albert Pražák do vzpomínek Vrchlickému nablízku, Československý spisovatel, 
Praha 1967, kapitola Ve veřejném životě, s. 29–72. 
9 J. Petráň, Česká filozofická fakulta 1882–1918, in: J. Havránek (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy III. (1802–
1918), Karolinum, Praha 1997, s. 274–276. 
10 AUK v Praze, fond Filozofická fakulta UK, Katalogy posluchačů Filozofické fakulty UK, Katalog posluchačů 
filozofické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, ZS 1904/1905, řádní posluchači A–L. 
11 AUK v Praze, fond Filozofická fakulta UK, Katalogy posluchačů Filozofické fakulty UK, Katalog posluchačů 
filozofické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, ZS 1904/1905, řádní posluchači M–Ž. 
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mluvnice a francouzské syntaxe. Beneš pak vedle filologických přednášek u Jarníka, Mourka 

a Krause navštěvoval především předměty filozofické u T. G. Masaryka, Františka Drtiny a 

Františka Krejčího.12 O svém setkání na studiích se Beneš ani Zavřel nikdy později nezmínili, 

je však pravděpodobné, že vzhledem k malému počtu frekventantů, kteří navštěvovali zapsaná 

cvičení, můžeme předpokládat, že se minimálně potkali v jedné učebně. 

Na podzim 1904 vstupoval již do devátého semestru studia Zavřelův spolužák 

z chrudimského gymnázia Bohumil Markalous (Jaromír John), jenž však udržoval styky spíše 

se svými staršími kolegy Albertem Pražákem a Rudolfem Těsnohlídkem (1882–1928). Svá 

studia v zimním semestru 1904/1905 na filozofické fakultě zahájil rovněž Miloslav Hýsek 

(1885–1957), který se pak habilitoval na téže fakultě v roce 1912.13 

Jaké byly přesné důvody toho, proč Zavřel již po jednom semestru filozofickou fakultu 

opustil, nevíme. Sám v pamětech uvedl, že se cítil být výukou zklamán, to však nemusela být 

jediná příčina. Problémem mohla být pro adepta překladatelství německá a francouzská 

gramatika, jejíž zvládnutí vyžadovalo značnou dávku píle a trpělivosti, zvláště při vysokých 

nárocích přednášejících profesorů. 

Paragrafy! Žádný poměr jsem k nim neměl, ale bylo to stále lepší než gramatika, napsal 

Zavřel s odstupem let ve vzpomínkách.14 Na pražské právnické fakultě, kde začal studovat na 

jaře 1905, jej zaujalo především římské právo, přednášky z dějin a údajně benevolentní 

přístup ke studentům ze strany profesorského sboru. 

Vlastní studium na právech bylo rozděleno do dvou etap. Student musel nejprve absolvovat 

historickoprávní obory a následně složit první státní zkoušku. Po prokázání dostatečných 

znalostí mohl pokračovat ve studiu oborů judiciálních a státovědeckých.15 Proto také v 

seznamu přednášek, které si František Zavřel po příchodu na práva zapsal, nacházíme dějiny 

německého práva u Jaromíra Hanela (1847–1910), dále dějiny a systém římského práva 

soukromého, které přednášel jeden z největších znalců a autor řady knih s touto 

problematikou Leopold Heyrovský (1852–1924), na něj navázal se stejným předmětem mladý 
                                                 
12 AUK v Praze, fond Filozofická fakulta UK, Katalogy posluchačů Filozofické fakulty UK, Katalog posluchačů 
filozofické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, ZS 1904/1905, řádní posluchači A–L. 
13 J. Petráň, Česká filozofická fakulta 1882–1918, in: J. Havránek (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy III. (1802–
1918), Karolinum, Praha 1997, s. 279. 
14 Určitá averze vůči filozofické fakultě a lidem, kteří zde dosáhli vzdělání Zavřela neopustila po celý život: A 
také napříště v celém mém životě, vyšel-li mi někdo vstříc, byl to zcela určitě doktor práv. Naproti tomu dělal-li 
mi někdo potíže a vyklubal-li se z někoho můj nepřítel, objevilo se dodatečně, že je to doktor filosofie. Dr. Beneš, 
valná většina tak zvaných kritiků, pan Rutte, Sajíc, Antonín Veselý, Goetz, Bor – samý doktor filosofie. Možná, že 
je to náhoda. Možná, že je to systém. Filosofie bylo v těch lidech pomálu. Zato zloby a zlé vůle celé moře. Srov. 
F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Strž, s. 
39. 
15 Valentin Urfus, Právnická fakulta v letech 1882–1918, in: J. Havránek (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy III. 
(1802–1918), Karolinum, Praha 1997, s. 217. 
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Josef Vančura (1870–1930). Výše uvedené pak doplnil Kamil Henner (1861–1928) s úvodem 

do církevního práva.16 V následujícím semestru čekalo na mladého studenta práv dalších 

sedm hodin Hennerových přednášek z církevního práva, Jaromír Hanel se věnoval 

soukromému právu německému, nově přibyly rakouské říšské dějiny, jež vykládal syn F. L. 

Riegra Bohuš Rieger (1857–1907) a základy etiky filozofa a překladatele Františka Krejčího 

(1858–1934), který krátce nato získal profesuru na filozofické fakultě a v letech 1912/1913 

zastupoval T. G. Masaryka ve vedení filozofického semináře.17 V dalších semestrech Zavřel 

navštěvoval přednášky z českých právních dějin Jaromíra Čelakovského (1846–1914) či 

mladého Jana Kaprase (1880–1947), které od pátého semestru doplnily judiciální a 

veřejnoprávní obory jako rakouské právo občanské Emanuela Tilsche (1866–1912), rakouské 

právo dědické Josefa Prušáka (1873–1921) či všeobecné a rakouské právo státní. V závěru 

studia pak již převažovaly specializované přednášky o soudním řízení, exekuci nemovitosti či 

právu úpadkovém experta na civilní procesualistiku Emila Otta (1845–1924). 

Z mimoprávních předmětů pak v sedmém semestru v seznamu navštěvovaných přednášek 

nacházíme například dějiny estetiky u Otakara Hostinského (1847–1910).18 

Na právnické fakultě se František Zavřel setkal minimálně se dvěma svými spolužáky 

z chrudimského gymnázia, s Jaroslavem Peškem a Jaromírem Markalousem, kteří zahájili svá 

studia na právech rok před Zavřelem a vstupovali tudíž už do čtvrtého semestru. Ve stejném 

semestru byl v době Zavřelova příchodu na práva i Theodor Šmeral (1884–1940), mladší bratr 

sociálně demokratického politika Bohumíra Šmerala. Dále mezi tehdejšími studenty práv 

nacházíme budoucího nakladatele Břetislava Maria Kliku (1884–1958), dramatika a později 

Zavřelova divadelního kolegu Stanislava Loma (1883–1967, vlastním jménem Stanislav 

Mojžíš), básníka Karla Šelepu (1885–1969), syna starosty Prahy Vladimíra Srba, Vladimíra 

Srba mladšího či Jaroslava Mezníka (1884–1941), budoucího viceprezidenta Podkarpatské 

Rusi a otce historika Jaroslava Mezníka.19 Na podzim roku 1906 pak zahájil svá studia na 

právnické fakultě pozdější sociálnědemokratický ekonom a politik Josef Macek (1887–1972), 

který na léta prožitá na právech nahlížel – na rozdíl od Zavřela – spíše skepticky. Macek 

vzpomínal, že studenti byli, zvláště v prvních semestrech, přetěžováni dějinami římského, 

                                                 
16 Tamtéž, s. 226–228. Dále AUK v Praze, fond Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katalogy posluchačů 
Právnické fakulty UK, Katalog posluchačů právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, LS 1905, Š–
Ž. 
17 AUK v Praze, fond Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katalogy posluchačů Právnické fakulty UK, 
Katalog posluchačů právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, ZS 1905/1906, Š–Ž. 
18 Tamtéž, Katalog posluchačů právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, LS 1906, Š–Ž; ZS 
1906/1907, Š–Ž; ZS 1907/1908, Š–Ž; LS 1908, Š–Ž; ZS 1908/1909, Š–Ž; LS 1909, Š–Ž. 
19 Tamtéž, Katalog posluchačů právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity, ZS 1905/1906, A–L, M–
S, Š–Ž. 
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německého a církevního práva, aniž by chápali z jakých kulturních a mravních kořenů tyto 

právní systémy vyrostly: Místo, aby se studenti učili nejdříve právu na institucích současných, 

a aby byli vedeni k jejich pochopení studiem sociologie, kulturní historie, ethiky a ekonomiky, 

a místo aby byl bystřen jejich smysl pro spravedlnost v současných poměrech společenských, 

byly jim naočkovány právní pojmy z dávných soustav pověr a křivd.20 S tím korespondoval i 

jeho názor, že doktoři práv, kteří opouštěli po studiu fakultu, byli lidé vesměs konzervativní, 

málo pokrokoví a neměli dostatečně vyvinuté sociální cítění.21 

Více vzruchu než na přednáškách musel po příchodu do Prahy František Zavřel prožívat 

v ulicích města. V kavárnách a hostincích se živě debatovalo o probíhající rusko-japonské 

válce a následných revolučních událostech v Rusku. V Praze vycházel Obrazový zpravodaj 

z bojiště, který časem doplnila Válka rusko-japonská slovem i obrazem. A hlavně pod vlivem 

ruských revolučních událostí posílily svůj vliv dělnické strany, z nichž nejvýrazněji 

vystupovali sociální demokraté. Rozhořel se boj za všeobecné hlasovací právo a svátkem 

všech revolucionářů se stal 1. máj 1905, který sociální demokraté vnímali jako průpravu pro 

všeobecnou stávku.22 Ta se pak uskutečnila na konci listopadu 1905 a jen v Praze se 

demonstrací za všeobecné a rovné hlasovací právo zúčastnilo až sto tisíc lidí.23 Za rok a dva 

měsíce pak podepsal císař František Josef I. soubor volebních zákonů a první volby podle 

všeobecného a rovného hlasovacího práva se uskutečnily v květnu 1907. S dělnickým hnutím 

a bojem za volební právo sympatizovala řada literátů starší i mladší generace jako Svatopluk 

Čech, J. V. Sládek, Antonín Sova, J. S. Machar, Viktor Dyk, Otokar Březina a samozřejmě 

anarchisticky smýšlející S. K. Neumann, Fráňa Šrámek či Karel Toman.24  

Jaký postoj k těmto událostem mladý adept právního vzdělání po příchodu do Prahy zaujímal 

bohužel nevíme. Veřejné dění jistě vnímal, ovšem je stejně tak možné, že v prvních měsících 

strávených v Praze jej zaměstnávaly spíše studijní povinnosti, případně přestup z filozofie na 

práva. Ve vzpomínkách Zavřel bohužel neuvádí nic konkrétního, a korespondence z tohoto 

úseku života se – až na skutečně malé výjimky – nedochovala. 

V jedné věci měl mladý student od začátku jasno: v Praze se chtěl věnovat především 

literatuře a také se jako literát prosadit. Nejspíše se neangažoval ve studentských 

organizacích, jakou byl spolek studentů práv Všehrd, alespoň o tom nemáme žádné záznamy.  

                                                 
20 Josef Macek, Školské kapitoly, Jan Laichter, Praha 1942, s. 19. 
21 Tamtéž, s. 20. Z tohoto důvodu se také Macek později právní praxi nevěnoval, neboť jeho cílem bylo hájit 
spravedlnost obecně, ne pouze obhajovat něčí soukromé zájmy. 
22 O. Urban, Česká společnost 1848–1918, Svoboda, Praha 1982, s. 520–521. 
23 Jiří Pokorný, Český svět I. 1889–1918, Argo – Paseka, Praha – Litomyšl 1997, s. 115. 
24 František Buriánek, Česká literatura na počátku 20. století, in: Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 
19. století do roku 1945, Victoria publishing, Praha 1995, s. 16. 
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Jak trefně poznamenal už několikrát citovaný přítel z chrudimského gymnázia Jaroslav Pešek: 

Franta žádným právníkem nebyl a myslím, že se jím ani necítil, byl oddán básnictví, 

spisovatelství a dramatu…25 S Peškovou charakteristickou lze souhlasit. Zavřel se až na 

krátké období po skončení studia a pak ve třicátých letech, kdy jej k tomu donutily existenční 

problémy, právní praxi nevěnoval. Přesněji řečeno profese právníka byla u něj vždy až na 

druhém místě za literární tvorbou. Přesto studiem práv prošel bez zakolísání a zakončil jej 

absolutoriem na podzim 1909. Ještě v témže roce nastoupil na své první působiště u 

Krajského soudu v Praze.26 

Do Prahy Zavřel přišel s přesvědčení, že velkoměsto poskytne talentovanému umělci tvůrčí 

rozlet v daleko větší míře než provinční Chrudim. Vidina užitečných kontaktů a možnosti k 

setkání se vzdělanými a tvůrčími lidmi jej utvrzovala v tom, že přístup do literárního prostředí 

bude hladký. Vždyť většina přátel, se kterými si dopisoval, žila, pracovala či studovala v 

Praze. Skutečně se prosadit ale nebylo jednoduché. Netrvalo dlouho a u Zavřela, jako u řady 

jeho vrstevníků, se dostavilo rozčarování, jež se postupem času transformovalo až do určité 

nenávisti k pražskému prostředí. Té pak autor dával volný průchod ve svých románech 

z dvacátých let. Jeho vnímání hlavního města království, v mnoha ohledech shodné s 

pohledem studenta Jordána z Mrštíkovy Santa Lucie, se zajímavě promítlo na konci 

dvacátých let do jedné kapitoly románu Hora Venušina: …Praha, tvářící se ráda jako 

velkoměsto, zůstala vzdor svým nastavovaným činžákům a frekvenci tří, čtyř ulic velkou 

vesnicí, tak jak jí byla před dvaceti lety. Na malé ploše, odkázána na tragicky malé odbytiště, 

žije tu spousta lidí nevraživě sledujících jeden druhého. Soutěž mezi nimi je velká, zápas je 

veden všemi prostředky, čím špinavější tím lepší, a výsledek se rovná většinou nule. Ošizení 

zápasníci nakonec konstatují, že válčili skoro zadarmo, pro potěšení p. t. publika. Hmotný zisk 

je v tomto městě vyhrazen po výtce lidem, kteří se zaměstnávají politikou.27 Praha, která byla 

zpočátku pro mladého autora symbolem naděje a vysvobození zklamala. Vztah k městu se u 

Zavřela utvářel od prvních dnů jeho příchodu, v pozdějším díle se pak hlavní město objevuje 

jen jako zosobnění provincionalismu a malosti. 

 

 

 

                                                 
25 SOkA Chrudim, fond Jaroslav Pešek, Zápisky (1942–1948). Kniha I. 
26 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Drama, s. 41. 
27 F. Zavřel, Hora Venušina, 5. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1942, s. 11–12. 
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„NAHMATAT PÁTEŘ, KOSTI…“28 

Verše, které v prvním desetiletí 20. století František Zavřel publikoval, jsou rozesety pouze 

v dobových časopisech. Autor je nikdy neuspořádal do básnické sbírky a knižně nevyšly. 

První báseň, která po příchodu do Prahy Zavřelovi vyšla v dubnu 1906, byla shodou okolností 

otištěna v časopise, kde jen o dva roky dříve František Herites recenzoval báseň Hanel. 

Redaktorem básnické části literárního týdeníku Máj nebyl nikdo jiný než Jaroslav Vrchlický, 

který o Zavřelovi věděl minimálně od doby jeho první návštěvy ve Slatiňanech. K dalšímu 

osobnímu setkání pak muselo dojít na filozofické fakultě při Vrchlického přednáškách. Jako 

první vyšla v Máji báseň Prométheus, na kterou v červnu 1906 navázal Hus. Obě díla mají 

společný motiv vzdoru proti stávajícímu řádu. Za cenu vlastní sebedestrukce vítězí u 

Prométhea i Husa nadosobní myšlenka, jejímž nositelem je silný jedinec. Prométheus v básni 

děkuje Bohu za uštědřené rány, které jej zocelují a svým činem, krádeží ohně Bohům – 

navzdory fyzickému utrpění – se cítí obrozen: Myšlenku, pro kterou strádám,/ přejme bez 

mezí,/ vymkne se tvým krotkým radám,/ strhá mrzké řetězy…29 Jeho čin je totiž vyššího řádu 

než božský záměr. V tomto ohledu zpracoval Zavřel téma o Prométheovi obdobně jako jeho 

básnický vzor J. W. Goethe.30 Ve druhé básni je pak Jan Hus přirovnán k plameni, očistnému 

ohni, který roztříštil okovy a strhl masku stoletému náboženskému bludu. Jeho pozemský 

život sice ukončily plameny na kostnické hranici, myšlenka však přetrvala věky: …do 

nekonečna,/ rodu jsi zástavou,/ planeš mu nad hlavou/ jak dráha mléčná…31 Obsahově i 

formálně Zavřel navazoval na své Nové majáky. Obracel se k historickým postavám, 

nositelům vyšších ideálů, jež ve světě relativních hodnot vytvářejí pevný bod, který nelze 

zpochybnit. V určitém okamžiku proto také u nich dochází ke střetu s autoritou (Bohem, 

církví nebo nechápající společností…), jíž hrdina sice fyzicky podlehne, nicméně myšlenka 

smrtí nezanikne. Tento princip se také projevil v další  (stejně obsáhlé) básni Napoleon I., 

která je prvním dokladem Zavřelova pozdějšího celoživotního zájmu o osobu francouzského 

císaře. Napoleon je zde zobrazen jako obroditel starého, prohnilého světa, jako velikán, jenž 

chtěl zvítězit nad osudem a vystoupat až k nebeským výšinám (ne nepodobný bájnému 

Ikarovi).32 Zajímavé je v tomto ohledu sledovat, jak se napoleonská tematika s postupem času 

                                                 
28 F. Zavřel, Program, Besedy Času 11, 1906, s. 206. 
29 Týž, Prométheus, Máj 4, 1905/1906, č. 31, s. 487. 
30 J. W. Goethe, Fragmenty a improvisace z mládí, František Borový, Praha 1927. 
31 F. Zavřel, Hus, Máj 4, 1905/1906, č. 43, s. 684. 
32 Týž, Napoleon I., Máj 5, 1906/1907, č. 28, s. 427–428. Jako ubohý student napsal jsem dlouhou ódu na 
Napoleona, kterou otiskl roku 1907 Vrchlický v Máji. Napsal jsem jich potom ještě šest, především jsem ale 
prožíval stále znovu to „napoleonské“, poučen Goethem a Nietzschem spatřoval jsem v Napoleonovi poloboha, 
prvního a posledního, který se objevil na této zemi. Srov. F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. 
rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Napoleon, s. 112. 
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u Zavřela proměňovala. Od původní představy, že si francouzský císař, omámený vlastními 

úspěchy, způsobil svůj pád sám nerozvážným tažením do Ruska (…šel´s do mlh, do noci/ již 

vítaje žeh jitra/ přírody nebýti,/ jejíž jsme otroci!33), dospěl autor ve dvacátých letech 

k názoru, že za zkázou velkého vojevůdce stála především Evropa prohnilá…jež spitého 

poloboha/ bídácky ubila.34 

V téže době nacházel mladý autor uplatnění i v Besedách Času, jež vycházely každý týden 

v neděli jako samostatná literární příloha deníku Čas, redigovaná Janem Herbenem. Jak víme 

z korespondence s Emanuelem Chalupným, Zavřel v té době sympatizoval – nebo to alespoň 

o sobě tvrdil – s realismem, jehož byl Čas hlavním reprezentantem. Rovněž Besedy Času se 

snažily čtenářům nabídnout takovou literaturu, která je společensky angažovaná, pozitivní, 

sice moderní, ale přesto stojící v opozici proti dekadentům z Moderní revue. Tomu odpovídal 

i výběr autorů, při kterém Herben preferoval – především v překladech – realistickou a 

klasickou literaturu (Čechov, Dostojevskij, Gorkij, Dickens ad.). Při výběru poezie 

převažovali autoři realistického zaměření, případně mladí epigoni J. S. Machara. V tomto 

ohledu měly i Zavřelovy básně v Besedách Času jiný charakter než verše určené pro Máj. 

Byly více osobní, témata všednější a autor se v nich snažil vyjádřit své duševní rozpoložení. 

V básni Program se znovu ozvala (stejně jako v Hanelovi)  Zavřelova touha po tvoření, po 

hledání skutečného života bez iluzí a příkras: A v žhnoucí mase, v dužině/ nahmatat páteř, 

kosti/ a tuto značku jedině/ promítnout do věčnosti!35 Podobně tomu bylo v básni „Já přišel 

trochu pozdě v sestárlý záhy svět“, kde autor citátem, jenž tvořil její název, odkazoval ke své 

oblíbené básnické povídce Rolla Alfreda de Musseta a také k básni J. S. Machara Confiteor 

básníka, ve které Machar použil týž citát pro úvodní motto.36 Zatímco Rolla je hrdinou, který 

se zrodil do „zestárlého“ a zkaženého světa, který se nakonec stane jeho záhubou, Zavřel se 

stylizoval do tvůrce, který přišel příliš brzy na svět, a ten dosud nedorostl jeho velikosti. 

Především v Besedách Času pak publikoval i kratší básně, jež se vztahovaly k rodnému kraji: 

Trhové Kamenici a K. H. Borovskému.37 V pozdějších ročnících začal u Herbena místo 

vlastní tvorby uplatňovat své překlady z J. W. Goetha.38 

                                                 
33 Týž, Napoleon I., Máj 5, 1906/1907, č. 28, s. 428 
34 Týž, Napoléon, Otto Girgal, Praha 1925, s. 7. 
35 F. Zavřel, Program, Besedy Času 11, 1906, s. 206 
36 F. Zavřel, „Já přišel trochu pozdě v sestárlý záhy svět!“, Besedy Času 11, 1906, s. 299 a též J. S. Machar, 
Confiteor básníka, in: Confiteor…, František Šimáček, Praha 1887, s. 179–180. Tato Zavřelova báseň vyšla jen o 
týden později i v časopise Vesna. Srov. „Já přišel trochu pozdě v sestárlý záhy svět!“, Vesna 2, 1905/1906, s. 
369. 
37 Srov. F. Zavřel, Nad rodištěm Havlíčkovým, Besedy Času 11, 1906, s. 251; týž, Trhová Kamenic, Besedy 
Času 12, 1907, s. 180. Stejné téma najdeme i v básni Na Zubří, Vesna 2, 1905/1906, s. 369. 
38 Srov. básně J. W. Goetha Vlastnictví a Démon, jež vyšly v překladu F. Zavřela v Besedách Času 14, 1909, s. 
290 a 339 a v následujícím ročníku básně Příroda a umění a Ganymed, Besedy Času 15, 1910, s. 54 a 108. 
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Obecně bychom mohli říci, že v básních publikovaných v letech 1906–1912 autor deklaroval 

svůj tvůrčí přerod, který pojal jako zrod nového a silného jedince (např. v básni Trhová 

Kamenice: Kde byl jsem zrozen/ jdu se přerodit nebo jinde v básni Dnešek: Nemocný jeden 

umírá dlouze a druhý se nemůže narodit…, stejně tak v básni Exodus: Starý dům opouštím, 

kde spal jsem v přístěnku,/ mdlé stezky opouštím kolem mdlých praménků...).39 Souběžně se u 

autora projevil zvýšený zájem o divadelní prostředí (báseň Herečka aj.).40 Vše nasvědčuje 

tomu, že Zavřel postupně dospěl k názoru, že ideální formou pro vyjádření jeho myšlenek 

bude spíše drama, kde se mu podaří lépe zachytit svůj vnitřní přerod a boj a vyjádřit jej 

prostřednictvím hrdinů, do nichž projektuje své vidění světa. V tomto ohledu drama lépe 

odpovídalo Zavřelovu tvůrčímu naturelu. Už básně o Prométheovi, Husovi či Napoleonovi 

měly rozměr téměř antické tragédie. Vystupoval v nich emancipovaný jedinec, který si 

uvědomoval svou svobodu a cítil se oprávněn nejen zápasit se stávajícím řádem, tzn. být 

s ním v konfliktu, ale dokonce nad ním vynášet nemilosrdný soud.41 

Srovnání všech tehdy publikovaných básní Františka Zavřela však zajímavě ukazuje ještě 

jeden aspekt, který je postižitelný teprve až při srovnání jednotlivých básní v uvedených 

časopisech. Autor své verše uzpůsoboval i s ohledem na to, pro jaký časopis psal. Zatímco 

v konzervativním Máji, který byl orientován na prověřené umělecké hodnoty, se pokoušel o 

určitou vyšší „dramatickou“ formu vyjádření a obracel se k tématům z historie, verše 

v Besedách Času více reflektují současnost, jsou subjektivní, výrazově úsporné a snaží se 

postihnout autorův vnitřní přerod. Oproti tomu básně zasílané do Vesny, tedy časopisu, který 

se pod vedením Olgy Fastrové orientoval především na ženské publikum,  jsou intimní a 

milostné. Stačí ocitovat jejich názvy z let 1906–1907: Pia desideria, Teď odcházíš, Nehezké 

dívce, Proměna, Anežce.42 Proto nás nepřekvapí, když v Máji najdeme báseň dedikovanou 

Jaroslavu Vrchlickému43 a v Besedách Času verše adresované Janu Herbenovi,44 tedy v obou 

případech osobám zodpovědným za básnické rubriky listů. Snaha přizpůsobit se uměleckému 

i obsahovému zaměření listů je jasně patrná a naznačovala až úpornou snahu mladého autora 

proniknout na stránky respektovaných periodik a oslovit jejich čtenáře. 

 

                                                 
39 F. Zavřel, Trhová Kamenic, Besedy Času 12, 1907, s. 180; týž, Dnešek, Besedy Času 12, 1907, .s  375; týž, 
Exodus, Besedy Času 13, 1908, s. 383.  
40 Týž, Herečka, Besedy Času 12, 1907, s. 182. 
41 Srov. Pavel Janoušek, Rozměry dramatu, Panorama, Praha 1989, s. 40–41. 
42 F. Zavřel, Pia desideria, Teď odcházíš, Nehezké dívce, Proměna, Anežce, Vesna 3, 1906/1907, s. 81 a 225. 
43 Týž, J. Vrchlickému, Máj 8, 1909/1910, s. 625. 
44 Týž, Předehra ke knize: Rod a já (J. Herbenovi připsáno), Besedy Času 12, 1907, s. 144. 
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„CHCI ČIN. CHCI BOJ“45 

Uchýlil jsem se k dramatické formě především proto, poněvadž mi pomáhala v mém zápase. 

Moje první dramata byla napsána před světovou válkou. Byl to tříaktový Simson, Oidipus a 

Iokasta a Don Juan.46 První Zavřelova divadelní hra Simson vyšla tiskem v nakladatelství a 

knihkupectví Bursík & Kohout na jaře 1912. Původní vydání mělo jen jedno dějství, tříaktové 

drama z něj autor vytvořil až v roce 1915, kdy jej vydal v rozšířené podobě pod názvem 

Simson a Delila.47 Nelze vyloučit, že po vydání jednoaktové hry spoléhal při hledání vhodné 

scény na pomoc přítele Otokara Fischera, který byl v letech 1910–1912 dramaturgem 

Národního divadla a na nějž se Zavřel s různými žádostmi pravidelně obracel.48   

Drama bylo v prvním desetiletí 20. století vnímáno jako jedna z nejcennějších forem literární 

tvorby, avšak divadelní inscenace tiskem vydaného dramatu zdaleka nebyla pravidlem. 

Předpokládalo se, že dramatický text je natolik celistvý, že si udrží svou literární hodnotu i 

bez inscenování.49 I z toho důvodu bylo zcela běžné, že se vydané divadelní hry recenzovaly 

v literárních časopisech ve stejné míře jako próza a poezie. Převažující tendence v prvních 

letech 20. století vycházela z představy, že nosným prvkem dramatického vyjádření je 

především konflikt mezi individui. Skrze něj pak můžeme proniknout k samé podstatě 

dramatikovy výpovědi. Divadelní a literární kritik Jindřich Vodák, který tyto postuláty 

dramatu ve své době formuloval, proto zastával názor, že Drama musí být prostě něco nejvýš 

nahuštěného a událost, na níž je založeno, musí být taková, aby děje a osoby, jež k ní spějí, 

byly svrchovaně napjaty semknutým obsahem. Jsou vskutku události, při nichž  jediným 

pohybem vydáváme veškeren svůj životní obsah a v nichž lidé i děje nabývají neobyčejné, 

vzepjaté hutnosti: musí jít někomu o hrdlo, musí někdo na jediný krok dávat v sázku vše, čím 

jest, musí se jediným hnutím rozhodovat věčná hamletovská otázka „Být či nebýt“. Neoctne-li 

se v dramatě někdo nad propastí, do které se naráz má zřítit, není-li událost dramatu 

odvážnou a nebezpečnou výzvou k osudu, aby navždy spasil nebo zahubil, není to žádné 

drama.50 V roce 1913 začal vycházet nový divadelní časopis Scéna, pod jehož hlavičkou se 

                                                 
45 F. Zavřel, Don Juan, České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 1915, s. 77. 
46 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Drama, s. 40. 
47 Srov. F. Zavřel, Simson, Bursík & Kohout, Praha 1912; Týž, Oidipus a Jokasta. Simson a Delila, České lidové 
knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 1915. 
48 V písemné pozůstalosti Otokara Fischera se nachází koncept dopisu adresovaný Františku Zavřelovi ze dne 24. 
května 1912. Z něj jednoznačně vyplývá, že Zavřel Simsona zadal do Národního divadla, vedení po dohodě 
s dramaturgem však hru k provozování nepřijalo. Konkrétní důvody pro nepřijetí, nejsou v dopise uvedeny. 
Srov. LA PNP, fond Otokar Fischer, koncept dopisu F. Zavřelovi z 24. května 1912. 
49 P. Janoušek, Rozměry dramatu, Panorama, Praha 1989, s. 23. 
50 Jindřich Vodák, Pojem dramatu, Česká stráž 1, 1918, č. 19, 19. 7. Cit dle: J. Vodák, Kapitoly o dramatě (Dílo 
Jindřicha Vodáka, sv. 1), ed. A. Pražák, Melantrich, Praha 1941, s. 11–12. 
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sešli divadelníci a spisovatelé, kteří se hlásili k novým směrům, především k německému 

expresionismu. Tento směr považoval konflikt, dynamiku a emoce za stěžejní prvky moderní 

divadelní hry. Do časopisu přispívali především Otokar Fischer, Jan Bor, Arnošt Dvořák, K. 

H. Hilar, Jaroslav Hilbert a Josef Kodíček. 

V souladu se těmito názory také František Zavřel koncipoval své první hry. Simson hned 

v několika složkách odpovídá Vodákovým názorům. Děj je úsporný a spočívá v adaptaci 

známého biblického příběhu o Samsonovi. Ziskuchtivá Delila se v něm zaváže, že za finanční 

obnos vyzradí nepříteli tajemství Simsonovy síly. Plán se ji podaří naplnit a v závěru předá 

oslepeného Simsona filištínským vojákům. Celý dramatický konflikt byl postaven na 

jednoduchém principu, kdy ženská slabost (Delilino podlehnutí moci peněz) přemůže 

mužskou sílu (Simson chce vést zápas se samotným Bohem). Proto celek dramatu spočíval v 

dialogu mezi Simsonem a Delilou. Ten byl navíc maximálně stručný, kde slova často 

nahrazovala jen mimika. Pochopitelně se i v první Zavřelově hře objevily myšlenky autorova 

oblíbeného filozofa Friedricha Nietzscheho, obsažené především v jeho pojednání Zrození 

tragédie z ducha hudby (1872). V souladu s Nietzscheho chápáním dionýského principu 

neklade příběh o Simsonovi důraz na rozum a rovněž individuální vlastnosti postav nejsou tak 

důležité, nýbrž prostřednictvím tragédie autor zjevuje iracionální temné instinkty a vášně. 

Z této hudby povstává tragický mýtus, vyprávějící o úděsném údělu člověka.51 

Po vydání Simsona se autor setkal s poměrně příznivým ohlasem. Kolega, dramatik a přítel 

Arnošt Dvořák (1881–1933), který již dosáhl uznání hrami Kníže (premiéra i knižně 1908) a 

Král Václav IV. (knižně 1910, premiéra 1911), plédoval v Přehledu za uvedení Zavřelovy hry 

na scéně, neboť jen realizace textu, který má sice k dokonalosti daleko, umožní vyniknout 

autorově básnické obraznosti a dramatickému spádu ústředního dialogu.52 Asi nejkritičtější a 

současně i nejobsáhlejší posudek napsal tehdy začínající kritik Miroslav Rutte (1889–1954). 

Na stránkách Moderní revue Zavřela za mnohé pochválil (dobrá stavba dramatu, živé 

dialogy), zároveň dokázal jako první pojmenovat určité schematické postupy, kterých autor 

užil, a na které budou opakovaně upozorňovat i recenzenti v dalších letech. Rutte zde měl na 

mysli fakt, že autor si příliš zakládá na smyslové vnímavosti a stylizované řeči, která 

neposkytuje dojem přirozeného dialogu. Další výhrady směřovaly k autorově nepůvodnosti či 

lépe řečeno závislosti na starší předloze. Kritik zde celkem snadno odhalil autorovu inspiraci 

hrou Salome Oskara Wildea: Leč celkově nenalezl autor posud svého osobitého stilu, 

nedovedl zhodnotiti vlastním citem vlivy, jež ho ovládly. V tragoedii „Simson“ mluví místy 

                                                 
51 L. Major (ed.), Myšlení o divadle I., Herrmann a synové, Praha 1993, s. 84. 
52 Arnošt Dvořák, Divadlo. U Bursíka a Kohouta vyšla…, Přehled 10, 1911/1912, s. 617. 
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ještě více Wilde než p. Zavřel, a některé věty jsou téměř doslovně přejaty ze „Salome“…53 To 

byla závažná výtka, jež autora v jistém smyslu postavila do pozice neoriginálního epigona. 

Další kritika pak směřovala proti přehnanému zdůrazňování a opakování gest …což je 

methoda příliš snadná a nebezpečná, jež může se zvrhnoutí v komický dojem, jako na s. 21–

22, na nichž Simson vrhá celkem devatenáctkrát „dobyvatelský pohled“ a Dalila 

devatenáctkrát „tančí“.54 Tato Rutteho výtka je pochopitelná při četbě hry, v případě 

jevištního provedení však nemusí být důraz na gesta herců na škodu. Akcentace vizuální a 

smyslové stránky hry snad mohla odpovídat soudobému jevištnímu expresionismu. V závěru 

své recenze pak Rutte odmítl Zavřelův komický pokus, který spočíval v pojmenování 

filištínských vojáků. Devět vojáků, kteří se dohadují, kdo z nich se jako první půjde podívat, 

zda je Simson skutečně mrtvý, se jmenují Bořivoj Čičoretka, Josef Houžvička, Vojtěch 

Konopka, Bartoloměj Penížek, Petr Švihlík… Snad se chtěl autor po vzoru Shakespeara 

pokusit o aktualizaci a zesoučasnění tématu, Rutte však toto striktně odmítl jako věc pro 

biblické téma nevhodnou a rušivou. 

Stejné výhrady k Simsonovi vyjádřil v  agrárním Venkově Jaroslav Hilbert. V napodobování 

Wildeovy Salome viděl mánii, kterou všeobecně trpí mladí básníci, kteří místo aby pěli po 

svém (…) vycházejí z oné wildeovské rafinovanosti, kterou však nedokážou překonat. Wilde 

pro svou hru čerpal z biblické Písně písní, jeho epigoni však už jen čerpají pouze z něj. 

Zkušenému dramatikovi Hilbertova formátu rovněž neseděla závěrečná scéna s filištínskými 

vojáky, kteří se v biblické hře oslovují směšnými jmény jakoby malých, zbabělých lidí. 

Fraškovitá scéna byla v očích kritika jen neoriginální dětinskost.55 

Podobně jako Rutte k Simsonovi přistoupil literární historik a kritik Karel Hikl (1886–1968), 

který se o hře krátce zmínil v Šaldově literární a kulturní revue Novina. Ocenil zejména dialog 

mezi Simsonem a Delilou, jeho orientální smyslnost a dramatický náboj, ve kterém Simson 

postupně ženě podléhá, až nakonec omámený vyzradí své tajemství síly. Ke hře jako celku 

měl však recenzent výhrady, jež se týkaly technických nedostatků (již Ruttem kritizované 

„vrhání“ pohledů), které by v případném jevištním nastudování byly pro herce, dle 

                                                 
53 Mirko Rutte, František Zavřel, Simson…, Moderní revue 18, 1911/1912, s. 290. Wildeova hra Salome měla 
premiéru v Národním divadle v režii Jaroslava Kvapila 15. dubna 1905 a hrála se až do roku 1916. František 
Zavřel hru nepochybně viděl a četl text hry, který vyšel v nakladatelství Jana Otty u příležitosti premiéry. Srov. 
Oscar Wilde, Salome, J. Otto, Praha 1905.  
54 M. Rutte, tamtéž, s. 291. Okázalá gesta a výrazové prostředky Zavřel nadužíval opakovaně. Rutteho poznámka 
byla svým způsobem nadčasová, neboť výrazová přehnanost v Zavřelových hrách se stala námětem pro parodii 
satirika Václava Laciny. Srov. Václav Lacina, Vzorná hra o svaté Dorotě, obraz osmý, František Zavřel, 1942, 
in: V. Lacina, Čtení o psaní, bydlení a jiném činění (Vybrané spisy Václava Laciny, sv. 2), Československý 
spisovatel, Praha 1962, s. 192–194.  
55 Jaroslav Hilbert, Nevíme, kolik napodobenin…, Venkov 7, 1912, č. 131, 7. 6., s. 8. 
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recenzentova mínění, jen těžko zvládnutelné.56 Tento argument, který opakovali Rutte i Hikl, 

nelze asi považovat za zcela adekvátní, neboť nepočítal s vkladem dramaturga a režiséra, kteří 

teprve textu vtisknou jevištní tvar. Expresionistická výrazovost navíc nemusela být v českém 

divadelním prostředí ještě tolik známá a recenzenti neměli s tímto pojetím divadla dostatečné 

zkušenosti.    

Čtvrtý referát napsal Vladimír Švestka do kulturní revue Stopa. Zavřelův debut ocenil jako 

dobrý pokus o vysoký a umělecky hodnotný dramatický text. Simson se po řadě vítězných 

bitev střetne s osudovou ženou. Proto, aby se jí zmocnil, je donucen odhalit své nitro a zjevit 

zamlčované tajemství své síly. Až tento čin mu umožní ženu získat. Za jeden jediný okamžik 

je Simson ochoten obětovat sám sebe. V tom spočívá – dle recenzenta – podstata tragédie, tak 

jak ji vnímal teoretik divadla Wilhelm von Scholz, kdy je hrdina přinucen vědomě jednat proti 

své vůli a následkem toho si přivodit záhubu. A právě tento motiv se Zavřelovi podařilo ve 

zkratce dobře zachytit. Proto také Švestka vyslovil přání, aby se hra dočkala brzké realizace 

na jevišti.57 

Každý z uvedených kritiků na Zavřelově dramatickém debutu ocenil něco jiného: Rutteho 

zaujala stavba, Hikla erotičnost dialogu mezi Simsonem a Delilou a Švestku fakt, že 

Zavřelova hra svým obsahem i formou odpovídala definici tragédie v tom pravém slova 

smyslu. Všichni recenzenti ve svých referátech však přehlédli postavu Proroka, který se 

Simsonem vedl sice jen krátký, o to však důležitější dialog, jenž v jistém smyslu odhaluje 

autorovy pohnutky k napsání hry. V rozhovoru Simsona s Prorokem, který bezprostředně 

předchází jeho setkání s Delilou Zavřel jasně vyjádřil svůj poměr k ženám, který byl jedním 

z dominantních témat v jeho celoživotním zápasu. Ke čtenáři (divákovi) Zavřel promlouval 

ústy Proroka: Žena není víc než klamnou ozvěnou tvých vnitřních dějstev, než lstivým 

odleskem tvého mocného snu – a ty ji sloužíš! a o pár řádek dále: Zřels někdy ženu bez masky? 

Zřels jí kdy, zbavené klamných cetek, tváří v tvář? Smyslnost bez ducha, nejubožší lstivost, lež 

opojení stejně jako lež nenávisti – toť tvá modla!58 Proto i poslední slova celé hry jsou Ejhle 

žena!, která vyslovil setník poté co Delile vyplatil odměnu za vydání Simsona.59 Druhou 

inspirací, kterou žádný z uvedených kritiků nepojmenoval, bylo pro autora klasické dílo 

světového písemnictví – Goethuv Faust, dílo, jež se v Zavřelových hrách zhmotňovalo 

s neúprosnou pravidelností, znovu a otevřeněji hned v přepracované verzi Simsona o tři roky 

později.  
                                                 
56 Karel Hikl, Divadlo, Novina 5, 1911/1912, s. 571. 
57 Vladimír Švestka, F. Zavřel: Simson, Stopa 3, 1912, č. 2, s. 53–54. 
58 F. Zavřel, Simson, Bursík & Kohout, Praha 1912, s. 13. 
59 Tamtéž, s. 29. 
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První vydání Simsona tvořilo pouhé jedno dějství a pro jevištní realizaci mohla být hra příliš 

krátká (text hry má necelých třicet stran), u druhé verze jež vyšla s titulem Simson a Delila, 

autor s inscenováním rozhodně počítal.60 Samotná hra byla rozvržena do třech dějství a od 

původního Simsona se neodlišovala jen délkou. Ústřední zápletku, tedy dialog mezi 

Simsonem a Delilou, autor rozvedl do několik epizodních scén.  Nově připsal postavu Satana, 

který plní úlohu našeptávače, jenž hrdinu nabádá ke vzpouře proti Bohu. Autor tak na jednom 

místě kombinuje Nietzscheho myšlenky s faustovským principem. Koneckonců střet hrdiny 

s Bohem později autor varioval na mnoho různých způsobů i v další dramatické tvorbě. 

Podstata Zavřelem inscenovaného zápasu spočívala právě v tom, že nebylo důležité v něm 

zvítězit, ale zápas byl důležitý sám o sobě, jen zápas přináší naplněný a smysluplný život: 

Simson: Jsem k tomu dosti silen? Satan: Pomohu ti. Simson: Padnu-li však? Satan: Žils 

zápas, po kterém prahneš.61 Zavřel vědomě potlačil recenzenty zaznamenanou erotičnost 

předchozí verze, Simson zde vystupuje více jako héros, který se rouhá Bohu, neboť nemá 

proti sobě rovného soupeře: Čelisti osličí zbil jsem tisíc mužů. Mužů! Zvěře! Lůza! Je konečně 

lhostejno, jsou-li to Filištíni nebo Hebrejové. S těmito se býti! Nad těmito vítěziti! Není to 

směšné? Toužím po jakémsi šíleném boji, z něhož bych, třeba poražen, vyssál všechnu dravčí 

krásu žití a zatím hmatám vítězství, jež je prázdnější než sen a bědnější než smrt.62.  

Při čtení druhé verze nelze přehlédnout, že autor na některých místech reagoval na výtky 

vyslovené recenzenty a snažil se „nového“ Simsona jejich požadavkům přizpůsobit. Motto 

celé hry tvoří citát z knihy Wilhelma von Scholze Gedankem zum Drama vydané v roce 1905 

v Mnichově a Lipsku. Zavřel ocitoval (v původním německém znění) stejnou pasáž, kterou 

recenzent před ním použil (v českém překladu) ve své zprávě o Simsonovi v časopise Stopa.63 

                                                 
60 F. Zavřel, Oidipus a Jokasta. Simson a Delila, České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 
1915. Přepracovaný Simson byl autorem dedikován JUDr. Karlu Pippichovi. Na konec knižního vydání pak 
František Zavřel připsal: Jsem si jist, že ani tyto hry provedeny nebudou. Jsme v Čechách. To však nezhatí mých 
plánů. Zjevně tak narážel na skutečnost, že nedosáhl divadelního provedení u své druhé hry Don Juan, kterou 
neúspěšně nabízel pražskému Národnímu divadlu. Zavřelův Simson se nakonec jevištního provedení dočkal až 
v roce 1921, kdy jej uvedlo pražské Národní divadlo ovšem jako operu zhudebněnou skladatelem Rudolfem 
Zamrzlou. V režii Roberta Poláka ztvárnil roli Simsona Theodor Schütz, roli Delily zpívala Gabriela Horvátová, 
Proroka Vilém Zítek. Celkem se odehrálo pět představení od 5. března do 11. května 1921. Srov. 
http://archiv.narodni-divadlo.cz (on-line), 28. 6. 2012. 
61 F. Zavřel, Oidipus a Jokasta. Simson a Delila, České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 
1915, s. 69. 
62 Tamtéž, s. 55. 
63 Švestka doslova napsal: Opakuji v případě tomto úmyslně Viléma Scholze, jenž s krásným, hlubokým 
postřehem definuje v knize své „Gedankem zum Drama“: „Tragedie tam počíná, když hrdina Osudem, jeho 
nejhlubšímu Bytí spřízněný, přinucen jest jednati v odporu svému vědomému charakteru.“  Srov. V. Švestka, F. 
Zavřel: Simson, Stopa 3, 1912, č. 2, s. 53. Zavřelův citát Scholze zní v originále takto: Die Tragedie setzt ein, 
wenn der Held von dem seinem tiefsten Wesen wahlverwandten Schicksal gezwungen wird, in einem Gegensatz 
zu seinem bewussten Charakter zu handeln. Srov. F. Zavřel, Oidipus a Jokasta. Simson a Delila, České lidové 
knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 1915, s. 45. 

http://archiv.narodni-divadlo.cz/
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Zavřel podstatně zkrátil ústřední dialog, kde Delila „tančí“ a Simson „vrhá“ pohled. Hlavní 

hrdina je spodobněn více jako rebel a bojovník, který vyzývá Boha k zápasu. Autor rovněž 

posílil komediální složku hry, která nyní začíná divokou pitkou filištínských vojáků, kteří se 

radí, jak Simsona přemoci. Rozdělení dialogu mezi Simsonem a Delilou do dvou oddělených 

částí způsobilo, že erotičnost vzájemného vztahu titulních postav vzala takřka za své. V první 

části skončil Delilin pokus o oslabení Simsona neúspěšně, neboť ten jí namluvil, že podstata 

jeho síly spočívá ve vlasech. Poté, co jej Delila ve spánku ostříhala, odchází od ní Simson 

s ironickou poznámkou: Děkuji za ostříhání. Jsou nyní velká parna. Sluší mi to?64 Původní 

tragedii tak autor posunul spíše k frašce. 

Další novou (komickou) postavou hry měl být Chiram, který v několika situacích přichází na 

jeviště a zapisuje si do sešitu (!) milostný dialog mezi Simsonem a Delilou. V jedné chvíli pak 

zapsané věty předčítá publiku a nahlas přemýšlí o jejich smyslu: Co je to? Já tomu 

nerozumím. Není pochyby, muž ten se zbláznil. Aspoň něco. Jdu a přednesu to svým 

představeným. Odměnou jsem si jist.65 Tuto postavu můžeme chápat jako určitý předobraz 

hloupého kritika, jímž mohl být v Zavřelových očích nejspíše Miroslav Rutte. 

 

„NEKONEČNÁ BYLA MOJE LÁSKA, NEKONEČNÉ NYNÍ JEST MÉ POHRDÁNÍ“66 

Slovutný pane ministře, dovoluji si Vám poslati jednu ze svých prvých her, která má aspoň tu 

cenu, že jest úplně rozebrána. S výrazem hluboké úcty Dr. František Zavřel. Tato slova vepsal 

František Zavřel 1. dubna 1928 do svazku, který vyšel v roce 1915 a obsahoval hry Simson a 

Delila a novinku Oidipus a Jokasta.67 Není důležité, kterému ministrovi byla dedikace 

určena, každopádně jak dále uvidíme, od vydání obou her si Zavřel hodně sliboval a 

předpokládal, že uvedení na jevišti mu konečně umožní proniknout do divadelního světa. O 

tom, že jeho úsilí o nalezení vhodného dramatického tvaru nebylo marné, jej přesvědčovaly 

v zásadě příznivé kritiky na Simsona. Povzbudit jej mohla i recenze Otokara Fischera 

publikovaná v Národních listech v září 1915.68 Fischer považoval novou verzi Simsona za 

v mnoha ohledech lepší. Autora pochválil, že z textu odstranil přemíru metafor a 

„dekorativních adjektiv“ a více se zaměřil na rozvinutí dramatické akce, jež i tak v očích 

recenzenta zůstává poněkud bizarní. Stejně tak posílení komediální složky se Fischerovi 

nejevilo jako šťastné a Zavřelovy útoky proti kritikům, kteří ve všem hledají symbol, 
                                                 
64 F. Zavřel, Oidipus a Jokasta. Simson a Delila, České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 
1915, s. 66. 
65 Tamtéž, s. 82. 
66 F. Zavřel, Don Juan, České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 1915, s. 22. 
67 Tamtéž, svazek s dedikací je uložen v Národní knihovně České republiky pod signaturou 54 K 053183. 
68 O. F. [=Otokar Fischer], Divadlo a hudba, Národní listy 55, 1915, č. 267, 26. 9., s. 4–5. 
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považoval za nedůstojné autora. Oproti tomu vstřícněji hodnotil Zavřelovo nové drama 

Oidipus a Jokasta. Tato krátká hra rozdělená do dvanácti obrazů, respektive scén se v 

kontextu celé Zavřelovy tvorby jeví jako přinejmenším jeden z nejoriginálnějších pokusů o 

uchopení tradiční antické tematiky. V Zavřelově pojetí Oidipus neopouští Korint proto, aby se 

vyhnul nepříznivé věštbě, ale hlavním důvodem je jeho touha po činu: Chce se mi boje. Nech 

mne jíti! Tyto temné zdi mne dusí. Cosi chorobného leží na tomto zestárlém městě. Snad sám 

jsem churav. Pak odcházím nadarmo. Snad je však choroba vskutku toliko ve věcech, jež mne 

obklopují. Jdu.69 Možná v těchto větách Zavřel znovu vyjádřil své nejvnitřnější pocity, ke 

kterým se vracel i později. Nejen, že mu psaní sloužilo jako svého druhu terapie a posila 

v jeho vlastním zápase se světem, ale opakovaně si kladl otázky po smyslu lidské existence. 

Po smyslu konání ve světě bez Boha, kde dobré i to špatné nakonec stejně zaniká v duchu 

jeho oblíbeného španělského hesla Todo es nada, neboli Všechno je nic. 

Oidipus je v Zavřelově interpretaci silný muž, který je sto postavit se tváří tvář vlastnímu 

osudu, vstupuje na pomyslné bitevní pole, aniž by měl zaručenu jistotu úspěchu. Stejně jako 

je tvrdý k sobě, je nelítostný ke svému okolí, tudíž kráčí za svým cílem, jehož smysl není ve 

vítězství či prohře, ale v činu. Prvotní pohnutkou pro Oidipovo rozhodnutí odejít, je návštěva 

hřbitova, kde si v dialogu s hrobníkem uvědomí pomíjivost lidské existence, tedy už zmíněné 

všechno je nic. V následném, překvapivě dlouhém monologu, proto vyzývá osud na souboj. 

Teprve až v Apollónově věštírně v Delfách se dozví, jaká budoucnost jej skutečně čeká. 

Ovšem ani tato zdrcující věštba jej neodradí od další cesty vstříc osudu. K rozhodujícímu 

okamžiku pak dojde v Thébách, kde se mu podaří odpovědět na otázku tajemné Sfingy, která 

zní. Co je život? Co je smrt? Co je věčnost? Co je vše, co zříš? Odpověz muži.70 Oidipova 

odpověď nezazní, hrdina ji Sfinze pouze pošeptá. A protože je odpověď správná Sfinga se 

zřítí ze skály. Její moc nad Thébami je zlomena, Oidipus se stane králem a manželem 

ovdovělé Jokasty. Přestože to nebylo přímo řečeno, z kontextu vyplývá, že Oidipovou 

odpovědí na otázku Sfingy po smyslu lidské existence je čin. Jen aktivní čin znamená pohyb, 

tedy změnu, jen čin může překonat vyřčenou věštbu a zvrátit krutý osud. Proto i Zavřelův 

závěr hry je zcela odlišný od předchozích adaptací. Oidipus v Jokastě sice poznává matku, 

ovšem nikoliv matku fyzickou, nýbrž duchovní: Vše, co jsem nyní ssál, rostlo z tebe, tys byla 

duchovnou matkou každého okamžiku, jenž ve mně zrál, pohltivši mne rodila jsi mne ze sebe 

znovu a já, cítil jsem to nad všechnu míru ostře, byl jsem tvým dítětem, víc než své pozemské 

                                                 
69 F. Zavřel, Oidipus a Jokasta. Simson a Delila, České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 
1915, s. 19–20. 
70 Tamtéž, s. 31. 
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matky.71 Proto také celé drama může skončit jakýmsi „happyendem“ a polibkem Oidipa a 

Jokasty. Všimněme si však, že role ženy je zde oproti Simsonovi pozitivní. Skrze ženu se zde 

hrdina přerodil v nového člověka. 

Otokar Fischer ve své recenzi kromě originálního pojetí Zavřelovy interpretace vyzdvihl i 

celou stavbu dramatu. Pochválil autorovu snahu potlačit vše druhotné a jeho soustředění na 

postižení duševních pocitů hlavních představitelů. Svou úvahu o Zavřelově hře zakončil 

konstatováním, že jevištní ztvárnění by jistě stálo za pokus. S Fischerovým názorem souzněl i 

Karel Velemínský, který Simsona i Oidipa recenzoval v Naší době.72 Ocenil autorův talent 

pro dramatický účinek, vzrušenou dikci a krátké věty. Na straně druhé odmítal silácké výrazy, 

které kazí autorův básnický jazyk. Velemínský si však neuvědomil, že to co u Zavřela 

považoval za nevyzrálost, byl autorův záměr, tedy to podstatné, co chtěl sdělit (důraz na sílu, 

boj, vůli a čin). Tím se autorsky odlišoval od předchozích zpracování stejné tematiky. Nikoli 

básnický jazyk vyjadřující se v metaforách, nýbrž jasné, přímé a krátké věty, mnohdy 

výkřiky, dále gesta, zhuštění děje a koncentrace na ústřední téma. A toto vše ve zběsilém 

tempu. Samo užití takových technik v divákovi nutně navozovalo pocity syrovosti a surovosti 

inscenovaného příběhu. Tento princip snad nejlépe vynikl v Simsonovi, kde motivy Delilina 

jednání byly zcela oproštěny od sebemenších ideálů. Žena zde cílevědomě sleduje jen jediný, 

zištný cíl a tomu podřizuje vše. 

Kritičtější stanovisko zaujal k Oidipovi Arnošt Procházka v Moderní revue, který obě vydané 

hry vnímal jako hrubě osekanou surovinu, která dosud nemá pevný tvar. Procházku rovněž 

pobouřil autorův dodatek v závěru, kde Zavřel připsal, že jeho hry určitě provedeny nebudou, 

neboť jsme v Čechách. Za to nemohou Čechy, napsal Procházka, na něž si mnozí a mnozí 

zbytečně a snadno vyjíždějí, ale jedině a jedině autor sám. Jsem si jist, že kdekoli v cizině by 

nedopadl jinak, – ne-li hůře…73 Zavřelův výrok popudil i F. V. Krejčího, který se na 

stránkách sociálnědemokratického Práva lidu v listopadu 1915 zamýšlel na tím, zda některá 

nová česká dramata zůstala oprávněně ležet stranou zájmu českých divadel. Do této kategorie 

Krejčí zařadil i všechny tři tiskem vydané Zavřelovy hry. Krejčí autorovi vytkl nepůvodnost 

jeho her, které jsou jen odvozeninami od starších (a lepších) vzorů. Přestože to Krejčí 

doslovně nenapsal, vyznění jeho posudku bylo jasné: mladý autor je plagiátorem: Proč 

nepřijde pan Zavřel s dramatem, které by od základu bylo jeho vlastní?, píše F. V. Krejčí, ale 

                                                 
71 Tamtéž, s. 39. 
72 K. V. [=Karel Velemínský], Literatura, Naše doba 23, 1916, s. 65–68. Podobně psal ve své recenzi i Jiří V. 
Klíma. Srov. Kv. [=Jiří V. Klíma], Pro knihovny. Zavřel František, Oidipus a Jokasta…, Česká osvěta 12, 1916, 
s. 43. 
73 A. Procházka, Divadlo, Moderní revue 21, 1915/1916, s. 285. 
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takovéto hračky, do jakých se tu pouští, hraničí až na nepřístojnost. Na příklad, když ukončí 

svého Dona Juana, slokou jíž zpívá „Chorus mysticus“ a jež počíná slovy „Vše pomíjející je 

klam a zdání.“ Tak podobě končí, jak známo, Goetheův „Faust“74 Věděl však v té době 

Krejčí o Zavřelově až možná chorobné lásce k německému autorovi? 

Knižní vydání Oidipa a Jokasty autor dedikoval svému předčasně zemřelému bratranci, 

uznávanému průkopníkovi divadelního expresionismu, Františku Zavřelovi († 21. března 

1915). Naskýtá se otázka, zda Zavřel už při samotném psaní o svém bratranci jako případném 

režisérovi neuvažoval. Při této úvaze nelze vycházet z faktu dedikace, neboť neexistuje snad 

jediná hra, kterou by Zavřel někomu nepřipsal. Každopádně režisér Zavřel po zkušenostech, 

které nabyl v Berlíně a Mnichově působil na pozvání Jaroslava Kvapila v roce 1914 v Praze, 

kde slavil velké úspěchy s dramatizacemi Dvořákova Krále Václava IV. (premiéra 

v Národním divadle 13. ledna 1914) Wedikindovy Lulu (premiéra v Intimním divadle na 

Smíchově 18. dubna 1914) a Dykova Zmoudření dona Quijota (premiéra ve Vinohradském 

divadle 4. června 1914). Lze tedy předpokládat, že všechny uvedené inscenace jeho bratranec, 

viděl.75 Pokud možnost neměl, tak zcela jistě nepropásl příležitost, kdy režisér Zavřel 

v červnu 1914 přijel přímo do Chrudimi dokončit inscenaci Lulu, kterou pro Morávkovu 

divadelní společnost nastudoval Jan Bor.76 Na režijní práci Františka Zavřela oceňoval 

například Václav Tille schopnost soustředit mnohdy rozvleklý a málo dramatický text (v 

případě Arnošta Dvořáka i Viktora Dyka) k základní ideji a zbavit jej vedlejších episod, které 

spád dramatu zdržují a odvádějí divákovu pozornost. I z těchto důvodů byl režisér Zavřel 

považován za tvůrce, který na české jeviště jako první vnesl prvky divadelního 

expresionismu. Při četbě Oidipa dojdeme k závěru, že po formální i obsahové stránce by 

mohla tato inscenace modernímu expresionistickému pojetí odpovídat. Navíc kdyby se 

proslulý režisér hry skutečně ujal, znamenalo by to pro dramatika Zavřela famózní vstup do 

divadelního prostředí.  

Když pak v létě 1914 vypukla světová válka, nebylo Františku Zavřelovi ještě ani třicet let. Po 

třech letech strávených u Krajského soudu v Praze se vrátil v roce 1912 domů, kde pracoval 

                                                 
74 K. [= F. V. Krejčí], Nehraná dramata, Právo lidu. 2. příloha Práva lidu 24, 1915, č. 307, 7. 11., s. 2. 
75 O režijních počinech Františka Zavřela poučeně referoval například Václav Tille. Jeho recenze všech tří 
představení a vzpomínky na předčasně zemřelého režiséra vyšly souhrnně v roce 1917. Srov. T.: [=Václav Tille], 
Divadelní vzpomínky, B. Kočí, Praha 1917, s. 261–295. Především Zavřelovo režijní provedení hry Viktora 
Dyka Zmoudření dona Quijota ve Vinohradském divadle se stalo událostí divadelní sezony 1913/1914. O 
představení shodně referovali konzervativní i levicové listy. Hru mimo jiné hodnotila v Právu lidu mladičká 
Marie Majerová. Srov. Kateřina Miholová – Lenka Šaldová – Zuzana Ježková, Dyk – Zavřel – Kysela: 
Zmoudření dona Quijota 1914, České divadlo 1900–1950, Interaktivní rekonstrukce inscenací (DVD-ROM), 
Praha 2011.  
76 Zdeněk Štěpánek, Setkání s Janem Borem, in: Vladimír Miller (ed.), Padesát let Městských divadel pražských 
1907–1957, ÚNV hl. m. Prahy, Praha 1957, s. 47. 
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jako praktikant, tentokrát u chrudimského Krajského soudu. Během války byl sice několikrát 

předvolán před odvodní komisi, ovšem – jak přiznal v pamětech – odveden nebyl pro slabé 

srdce, a tak volný čas trávil nejen v hostinci „na Festunku“ při šachových partiích, ale i 

v klidu domova, kde se věnoval psaní.77 Proto nepřekvapí, že ve stejném roce, kdy vydal 

přepracovaného Simsona společně s Oidipem, vyšla na jaře 1915 u Josefa Springera tragédie 

v pěti dějstvích Don Juan. Zavřel se evidentně rozhodl, že dobude slávu na naší první scéně 

stůj co stůj, a proto svůj nový kus bez váhání zaslal Jaroslavu Kvapilovi, tedy šéfovi činohry 

Národního divadla. Kvapil snad zareagoval pozitivně a v mladém tvůrci vzbudil naději, že by 

hra mohla dosáhnout realizace na jevišti. Stejně tak je možné, že v době války zasáhla 

cenzura. V seznamu svých děl, který je součástí knižního vydání hry Veselohra s letcem 

z roku 1928, Zavřel u dramatu Don Juan uvedl, že jeho provozování bylo zakázáno policií.78 

Také z korespondence mezi Zavřelovým vrstevníkem Jiřím Mahenem a Jaroslavem Kvapilem 

vyplývá, s jak velkými komplikacemi způsobené cenzurními zásahy se museli v té době autoři 

potýkat, je tedy možné, že podobný osud potkal i Zavřelova Dona Juana.79 

I ve své třetí hře se František Zavřel pokusil o nové zpracování tradičního tématu a i zde mu 

kritika vytkla, že jeho psaní je mírně řečeno epigonské. Po vzoru dramatika Christiana 

Ditricha Grabbeho se Zavřel pokusil o kombinaci donjuanskeho a faustovského tématu. 

Přesněji řečeno sluhu Leporella nahradil Mefistofeles, který nenasytného Juana svádí 

k novým hříchům. Na malou originalitu Zavřelova pojetí upozornil v Národních listech 

pravidelný čtenář a recenzent Zavřelových děl Otokar Fischer. Paralelu však recenzent 

nenacházel pouze v Grabbeho hře Don Juan a Faust.80 Stejně jako již zmíněný F. V. Krejčí si 

i Otokar Fischer všiml, že závěrečný „chorus mysticus“ je nedokonalým opisem závěru 

Goethova Fausta; hrobařská scéna a následující oslovení lebky, vyňaté z otevřeného hrobu, je 

věrná kopie dle Hamleta; úmyslně pak, letmo nadhozené parafráze či travestie výjevů 

známých z podání o Donu Juanovi (…) jsou, tuším, srozumitelné jen tomu, kdo zná 

zpracování donjuanské pověsti už odjinud; jsou to víceméně duchaplné poznámky črtané na 

                                                 
77 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Drama, s. 42. 
78 F. Zavřel, Veselohra s letcem, Zora, Praha 1928, seznam vydaných knih Františka Zavřela na třetí straně 
obálky. 
79 V průběhu roku 1915 se Jaroslav Kvapil pokoušel prosadit v Národním divadle hru Mrtvé moře Jiřího 
Mahena. V dopisech pak Mahelovi popisuje cenzurní mechanismy, které v době války zásadně ovlivňovaly 
přijetí či nepřijetí hry na repertoár. Mahenovo Mrtvé moře bylo v Národním divadle uvedeno až v létě 1918. 
Srov. Jiří Hek – Štěpán Vlašín (eds.), Adresát Jiří Mahen, SNKLaU, Praha 1964, s. 108–119.  
80 V jednom svém lístku z dvacátých let však Zavřel Fischera upozorňoval, že v době kdy psal svého dona Juana, 
tak Grabbeho hru neznal: Jeho ďábel je ďáblem proto, že kdysi příliš miloval (potrhl F. Z.) – to je úplný citát 
z mého Dona Juana. Srov. LA PNP, fond Otokar Fischer, nedatovaný korespondenční lístek F. Zavřela O.  
Fischerovi. 
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okraj literárních děl.81 Obdobně o Donu Juanovi smýšlel Arnošt Procházka v Moderní revue. 

Uznal, že se Zavřel pokusil postavu Dona Juana vykreslit více metafyzicky, ovšem dle 

Procházky tato snaha vyšla naprázdno, neboť Juan v Zavřelově podání zůstal i přes veškerou 

snahu pouhým hrdinou rozjitřených genitálií.82 

Hlavní myšlenkou autor navazoval na své předchozí hry. Také Don Juan je tvrdý muž, jenž 

hledá smysl svého života. Jeho průvodcem na této cestě je Mefistofeles, který se hned na 

počátku Juanovi vyzná, ze své někdejší lásky ke světu, který chtěl po vzoru Boha předělat 

k obrazu svému. Bůh však nedopustil, aby dokonal svůj „ďábelský“ plán, a uvrhl jej v peklo. 

Z původní lásky ďáblovi zůstalo jen pohrdání všemi a vším. Když Juan nakonec ani v 

„dobytých“ ženách nenalezne to, co hledá, neboť, jak praví Mefistofeles, žena je Nízká a 

bezduchá chtivost, jež chce být nepřetržitě nasycována, lhostejno kým, nic víc,83 přesvědčí jej 

nakonec ďábel, že je zbytečné trápit se otázkami po smyslu života, neboť největší moudrost 

spočívá ve větě: Todo es nada (Všechno je nic). Závěr, který z toho vyplývá není povzbudivý, 

neboť snesitelný život můžeme prožít jen pod maskou přetvářky a lhostejnosti.84 Svět, který 

je příliš úzký dravčímu a bojovnému zraku, nelze předělat k obrazu svému, a proto nezbývá 

nic jiného než-li jej popřít a vysmát se mu. 

Je zřejmé, že i v Donu Juanovi autor vyjadřoval své niterné pocity, přístup k životu, i své 

pochybnosti o smyslu tvorby. O tom, že psaní bylo pro Zavřela jistou formou terapie jsme se 

zmínili výše. Důkladné pročtení jeho prvních her nám pak společně s větami z jeho memoárů 

vytvoří plastický obraz mladého člověka, který hledá záchytný bod, o který by se mohl opřít. 

Přestože sám sebe celý život prezentoval jako velkého individualistu a nietzscheovce je 

nepochybné, že právě zhroucení víry, řádu a pevných jistot autorovi přinášelo daleko více 

duševního strádání, než by se mohlo z jeho sebevědomého vystupování zdát. Koneckonců i 

Zavřelovo vyznání příteli z gymnázia Jaroslavu Peškovi o propadnutí satanismu potvrzuje, že 

se Zavřel pokoušel nahradit onu duševní prázdnotu hledáním alternativ v podobě okultních 

nauk či spiritismu. Hledání „boha“ ve světě bez boha pro Zavřela nebyla jen intelektuální hra, 

ale životní nutnost a pátrání po odpovědi na otázky po smyslu lidské existence. V chaoticky 

uspořádaném světě se těžko orientoval a cestu k jeho porozumění hledal v umělecké tvorbě. 

Takové zásady si vytkl již ve své prvotině, ve skladbě Hanel (…dá všemu podklad  umění85). I 

jeho verše z pozdějších let jsou určitým vyjádření životní nutnosti k tvůrčímu procesu. Bez 

                                                 
81 O. Fischer, Z dramatické literatury, Národní listy 55, 1915, č. 211, 1. 8., s. 9. 
82 A. Procházka, Divadlo, Moderní revue 21, 1915/1916, s. 195. 
83 F. Zavřel, Don Juan, České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 1915, s. 44. 
84 Tamtéž, s. 56. 
85 F. Zavřel, Hanel, Nákladem Moderní bibliotéky, Praha 1903, s. 27. 
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ohledu na to, zda se to někomu líbí či nelíbí, je ke svému psaní puzen jakýmsi ďábelským 

pokušitelem, který se ukrývá v jeho nitru. Autor jej nedokáže ovládnout a přemoci. Velmi 

zajímavě tyto své pocity vyjádřil v básni, která je sice z roku 1923, nicméně pokušitel nutící 

k dalším a dalším bojům zůstává stejný v Juanovi i v citované básni: Ne, pánové, mne 

nepotřete,/ jsem silnější než se vám zdá,/ jakési daimonion kleté/ mne táhne vzhůru. Co jsem 

já?/ Ubohá loutka v jeho spáru,/ jež marně se mu vymyká./ Chcete je potřít? K jeho zmaru/ 

nestačí vaše – komika.// (…) Mé chyby vy jste vysyčeli/ myslíce: nyní ztracen jest. Leč vizte, 

onen démon smělý/ mne táhne vzhůru! Vzhůru! Hvězd// (…) Ó, strhnu věnec, po němž volám/ 

a přitisknu jej ke skráni,/ jsem příliš sláb a neodolám/ té síle, jež mne pohání./ Je mocnější než 

vaše zuby/ i než můj omyl tragický/ a jestliže mne nezahubí, zvítězit dá mi navždycky!86 Zavřel 

se zde znovu pokusil vystihnout onu podstatu tragédie, která tkví právě v onom zápase, který 

člověk podstupuje opakovaně a přes porážky a jiné neúspěchy se znovu vrhá do další bitvy, 

neboť není v jeho moci ovládnout sílu, která jej k takovému jednání nutí. 

Je pravděpodobné, že Jaroslav Kvapil měl ke hře Don Juan dílčí výhrady, neboť ještě koncem 

roku 1915 Zavřel vydal u Františka Borového přepracovanou verzi pod názvem Juan. Zřejmě 

doufal, že nové vydání bude mít větší šancí na přijetí v Národním divadle. Tyto jeho kroky 

byly motivovány především snahou přestěhovat se do Prahy a získat zde stálé zaměstnání. 

Proto se také o prázdninách 1915 ucházel o místo rektorátního koncipisty na české technice a 

v jednom dopise adresovaném Čeňku Zíbrtovi (1864–1932) žádal o přímluvu u někoho 

z kompetentních kruhů.87 Poprvé se však Zavřel na Zíbrta obrátil již koncem července 1915. 

Vysokoškolskému pedagogovi a knihovníku Národního muzea napsal, že již přes dva roky 

pracuje v Chrudimi jako právní praktikant u Krajského soudu, přičemž šance na přestup do 

soudcovské služby je velmi malá. Na Zíbrta se proto obrátil – dle svých slov – jako na 

člověka s velkými konexemi, který by mu mohl pomoci zprostředkovat solidní zaměstnání 

v Praze. Společně s dopisem Zíbrtovi zaslal i výtisk Dona Juana a rovněž připojil informaci o 

chystaném zhudebnění Simsona Rudolfem Zamrzlou.88 Koncem roku 1915 se pak na Zíbrta 

obrátil znovu, tentokrát s prosbou o zprostředkování žádosti o stipendium, které vypsala 

Česká akademie věd a umění a jíž byl Zíbrt členem.89 Pokud se vůbec Zíbrt snažil pro 

mladého právníka v Praze místo zajistit, tak úspěšný nebyl. Zavřel nakonec od Krajského 

                                                 
86 Úryvek ze Zavřelovy básně Předehra ze stejnojmenné sbírky, Zátiší, Knihy srdce i ducha (B. M. Klika), Praha 
1923, s. 40. 
87 LA PNP, fond Čeněk Zíbrt, nedatovaný dopis F. Zavřela Č. Zíbrtovi, asi srpen 1915. 
88 Tamtéž, dopis F. Zavřela Č. Zíbrtovi z 24. července 1915. 
89 Tamtéž, dopis F. Zavřela Č. Zíbrtovi z 10. prosince 1915. 
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soudu odešel sám a začal pracovat jako advokátní koncipient v kanceláři chrudimského 

advokáta Viléma Sýkory.90 

Proč se Zavřel se svými žádostmi obracel zrovna na Čeňka Zíbrta, není jasné. Mohli se 

samozřejmě znát z doby, kdy Zavřel v Praze studoval, stejně tak se na Zíbrta mohl obrátit na 

základě doporoučení někoho ze svých přátel, z dochované korespondence se to nedozvíme. 

Poslední žádost pak Zavřel Zíbrtovi adresoval ještě koncem června 1916 v souvislosti 

s přípravou na první rigorózní zkoušku, kdy žádal o přímluvu u zkoušejících profesorů.91 Ta 

nakonec dopadla dobře a do konce války Zavřel úspěšně složil všechny tři předepsané 

zkoušky, načež mohl být 25. července 1918 promován doktorem práv.92 

 

„ECCE PENIS ANGELORUM“93 

Vraťme se však zpět k přepracovanému dramatu Juan. Už jen to, že kniha byla dedikována 

Jaroslavu Kvapilovi, potvrzuje, jaký cíl Zavřel novým vydáním hry sledoval. Ovšem ani teď 

se uvedení v Národním divadle nedočkal. O to více novou verzí popudil Otokara Fischera, 

který ji recenzoval opět v Národních listech 14. května 1916.94 Fischer se především 

pozastavoval nad tím, že Zavřelovo neustálé přepracovávání vlastních her vytváří dojem, ze 

kterého není jasné, zda je autor k těmto krokům motivován vlastním vnitřním vývojem nebo 

jen námitkami ze strany kritiky.95 Přesto nakonec dospěl k závěru, že nová verze je lepší, 

neboť se autorovi podařilo utlumit literární ozvuky převzaté z jiných děl.96 

Knižně vydaného Juana, ale můžeme chápat i jako více či méně skrytou polemiku autora 

s kritiky. Obsah i samotné vyústění hry zůstalo stejné, změny autor provedl v zásadě formální. 

                                                 
90 Tamtéž, dopis F. Zavřela Č. Zíbrtovi z podzimu 1915. 
91 Tamtéž, dopis F. Zavřela Č. Zíbrtovi z 30. června 1915. 
92 AUK, fond Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Matrika doktorů IV., č. 1500–2001, roky 1917–1921. 
Rigorosum III. ze státního práva všeobecného a rakouského, z práva mezinárodního a z národního hospodářství 
Zavřel složil 18. července 1916, Rigorosum I. z práva římského, církevního a německého 17. července 1917 a 
Rigorosum II. z rakouského práva občanského, obchodního i směnečného, trestního a řízení soudního  24. 
července 1918. Před poslední rigorózní zkouškou se Zavřel obrátil s prosbou o přímluvu u členů zkoušející 
komise pro změnu na Otokara Fischera. Srov. LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi ze 
17. července 1918. 
93 Slovní hříčka, kterou Zavřel vytvořil změnou písmene úvodní věty textu gregoriánského chorálu Ecce panis 
Angelorum. Srov. F. Zavřel, Juan, František Borový, Praha 1915, s. 18. 
94 Ot. F. [= Otokar Fischer], Literatura, Národní listy 56, 1916, č. 133, 14. 5., s. 11. 
95 V tomto případě však Otokar Fischer věděl, že novou verzi hry o donu Juanovi Zavřel napsal skutečně v reakci 
na jeho předchozí recenzi v Národních listech. Svědčí o tom nedatovaný dopis, který Zavřel kritikovi zaslal 
společně s předělaným vydáním dona Juana: Dovoluji si Vám poslati nového „Juana“, jejž jsem napsal po Vaší 
kritice v Nár. Listech. Ponížite-li také toto vydání, nezbude mi než vydat „Juana“ po třetí. Srov. LA PNP, fond 
Otokar Fischer, nedatovaný dopis F. Zavřela O. Fischerovi. 
96 Ot. F. [= Otokar Fischer], Literatura, Národní listy 56, 1916, č. 133, 14. 5., s. 11. Za relativně příznivé 
posouzení Juana tentokrát Zavřel Fischerovi poděkoval v dopise z 23. května 1916. Srov. LA PNP, fond Otokar 
Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 23. května 1916. 
  



57 
 

Původní drama bylo rozvrženo do pěti dějství, v nové verzi Zavřel jednotlivé obrazy propojil 

do relativně krátkých padesáti scén. Nové jsou některé repliky a hlavně monology, jež 

však text dramatu nijak výrazně neposouvají a zůstávají v rovině narážek a jemných 

impertinencí. Tyto vložené věty nepůsobí přirozeně a je z nich patrná autorova snaha po 

zesměšnění nepřátel. Jakoby si zde Zavřel sám po vzoru Dona Juana nasadil masku a snažil se 

vše negovat a popřít. 

V nově připsané scéně na začátku hry vystupuje Juan s dlouhým monologem, který nese 

znatelné prvky parodie. Juan hovoří o kráse žen, načež jej příchozí Mefistofeles přeruší 

poznámkou: Měl bys vědět, že monolog nemá práva na život.97 Stejně tak v závěru hry, kdy 

Juan a Mefistofeles pročítají seznam svedených žen, se z pod stolu ozve hlas Kritika: Plagiát! 

Shakespeare! Molière! Mozart! Lenau! Plagiát! Plagiát!, načež jej Mefistofeles umlčí 

kopancem do zad.98 Tyto hříčky, které Zavřel do hry vložil, mají pro nás význam především 

v tom, že dokládají, jak autor komunikoval se svými kritiky a tematizoval jejich názory ve 

svých textech. Otokar Fischer je sice ve svém posouzení ignoroval, nicméně  tyto Zavřelovy 

reakce dokazují, jak se autor těžce smiřoval s kritikou, která k němu nebyla vždy apriori 

předpojatá. Svými mnohdy nepříliš korektními výpady proti názorovým oponentům si sám 

způsobil, že v pozdějších letech mnozí recenzenti jeho tvorbu přecházeli mlčením, neboť se 

s autorem nechtěli dostat do křížku. I zde možná tkví počátek vypjatého vztahu mezi kritiky a 

autorem a vysvětlení toho, proč si Zavřel později stěžoval, že je přehlížen.99 

První etapa Zavřelových pokusů o dramatickou tvorbu skončila jen částečným úspěchem. 

Podařilo se mu vydat tři dramatické texty, z nichž dva uveřejnil ještě v přepracované podobě. 

Přesto můžeme říci, že se v letech 1912–1915 objevil ve světě divadla mladý dramatik, který 

vytvářel jistý svorník mezi klasickým, tedy tradičním přístupem k dramatu a mezi moderním 

expresionistickými vlivy. Zavřel chápal drama v tom tradičním slova smyslu, kdy musí být 

příběh postaven na klíčovém konfliktu, kde se řeší podstatné otázky života a smrti. Všichni 

                                                 
97 F. Zavřel, Juan, František Borový, Praha 1915, s. 23. 
98 Tamtéž, s. 86. Předobrazem pro postavu Kritika byl podle všeho F. V. Krejčí. Zavřel se o svém „zúčtování“ 
s nepohodlným kritikem zmínil v nedatovaném dopise O. Fischerovi. Srov. Srov. LA PNP, fond Otokar Fischer, 
nedatovaný dopis F. Zavřela O. Fischerovi. O nové Zavřelově knize krátce referoval ve Zlaté Praze básník a 
satirik Karel Mašek (1867–1922). Také on upozornil na skutečnost, že Zavřelova hra je plná někdy více, někdy 
méně doslovných citací z jiných autorů: z Goetha, Shakespeara a Byrona. Za mnohem větší autorský prohřešek 
však recenzent považoval fakt, že pokud se již ve hře objeví nějaká vlastní autorova myšlenka, je tak málo 
rozvinutá, že odnímá čtenáři všecku možnost, sledovati autora a pochopiti vůdčí souvislost jeho představy. Srov. 
F. P. [= Karel Mašek], Z knižního trhu, Zlatá Praha 33, 1915/1916, č. 17, s. 204. 
99 O rostoucím Zavřelově sebevědomí svědčí i dopis zaslaný divadelnímu a literárními kritikovi Antonínu 
Veselému (1888–1945) zřejmě v prvních měsících roku 1916, ve kterém si pisatel stěžoval, že Veselý dosud 
nerecenzoval jeho Juana. Doslova napsal: Dle posudků v „Moderní Revue“ a „Čase“ soudím, že moje hra není 
nikterak tak bezvýznamná, aby se o ní mělo a smělo mlčet. Srov. LA PNP, fond Antonín Veselý, nedatovaný 
dopis F. Zavřela. 
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jeho hrdinové v určitém okamžiku stojí nad propastí. Zároveň dokázal k zpracovanému 

tématu přistoupit originálně a moderně. Tedy v souladu s požadavky soudobé expresionistické 

dramatiky. Takové pojetí divadla navíc odpovídalo i jeho naturelu, neboť i v životě byl 

zastáncem jasných, přímých a jednoznačných řešení. Opovrhoval mnohomluvností, chtěl se 

vyjadřovat stručně a rychle. Jak pro expresionismus, tak pro Zavřela mělo jistě velký význam 

slovo síla – silné vyjádření, silné gesto, silný pohled. Koneckonců i výkřik je silný nebo-li 

zesílený zvuk, i do výrazného pohybového gesta, je třeba vložit určitou silu. Z tohoto hlediska 

pak nepřekvapí, že se Zavřelovy první dramatické texty hodnotily vcelku rozporuplně, 

nicméně všichni recenzenti tyto práce považovali za zajímavé či novátorské experimenty, 

které však ještě nedokázali zařadit do kontextu soudobé dramatiky.  

Během války začal Zavřel pracovat ještě na další hře Král Přemysl Otakara druhý, jež byla 

anoncována už na konci roku 1915.100 K jejímu knižnímu vydání a jevištní realizaci došlo až 

na počátku dvacátých let. Rovněž donjuanského tématu se Zavřel nehodlal vzdát a v roce 

1921 původní hru potřetí přepracoval a vydal pod názvem Kamenný host. V tomto případě již 

dosáhl úspěchu, hra se dočkala divadelní inscenace a rovněž divácký ohlas nebyl špatný. 

Pozdní docenění jeho práce autorovi potvrdilo, že k pochopení jeho raných expresionistických 

her muselo publikum a kritika teprve dozrát.  

V divadelním expresionismu František Zavřel nalezl způsob, jak komunikovat se světem, 

neboť tento myšlenkový směr vyvěral přímo z jeho podstaty a souzněl i s jeho povahou.101 

Konec války a vznik samostatného státu otvíral všem nové možnosti. Mladý dramatik toužící 

po životě v Praze si tak mohl zakrátko ověřit, nakolik jsou jeho představy o dramatu slučitelné 

s představami diváků a kritiky. 

 

                                                 
100 Zkraje ledna 1916 se například v agrárním Venkově objevila kratičká noticka, že František Zavřel zadal svou 
novou hru Přemysl Otakar II. do pražského Národního divadla. Srov. Z celého světa. Umění. Nové české drama, 
Venkov 11, 1916, č. 2, 2. 1., s. 3. 
101 Sám byl ve vzpomínkách svých blízkých vnímán jako člověk energický, impulsivní, vyjadřující se rychle, 
stručně až úsečně. Srov. rozhovor s Antonínem Pakurou z 20. prosince 2009, archiv autora. 
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4. UKRUTNOST KNÍŽETE BOLESLAVA 

 

Můj poměr k mé hře je dnes ten: Buďto je z ní zřejmo, že jsem dramatikem a že mohu něco 

silného v dramatu vykonat a potom má divadlo povinnost věc hrát anebo to není zřejmo a 

potom mám já povinnost definitivně zalézt a mlčet.1 

 

Nejsem však zasažen, pane profesore, záleží mi totiž na českém dramatě asi tolik jako na 

sněhu z roku 1909.2 

 

Sebevraždu kvůli tomu jistě nespáchám, ale vraždu bych spáchal velmi ochotně, a sice 

několikanásobnou.3 

 

Podařilo se mi vůbec někdy něco?4 

 

NADĚJNÉ VYHLÍDKY 

Když 18. května 1917 vyšel v deníku Večer Manifest českých spisovatelů sepsaný šéfem 

činohry Národního divadla Jaroslavem Kvapilem a adresovaný českým poslancům na 

vídeňské říšské radě, znamenalo to doslova senzaci. Jednalo se o první jednotné vystoupení 

českých intelektuálů s jasnými požadavky, které se stavěly proti dosavadní bezvýhradné 

loajalitě vůči habsburské monarchii. Pod společný požadavek, aby poslanci na říšské radě 

důsledně hájili národní zájmy, nebo aby se raději svých mandátů vzdali, se tehdy podepsali 

zástupci několika generací i odlišného politického přesvědčení. S názory vyslovenými 

v manifestu se však někteří nedokázali ztotožnit. Svůj podpis odmítli připojit například 

historici Jaroslav Goll a Josef Pekař, mladočeské Národní listy text vůbec neotiskli a rovněž 

v sociálně demokratické straně byly požadavky vyslovené v textu přijaty chladně.5 Mnozí 

z těch, kteří se pod spisovatelský manifest podepsali, stanuli jen o několik let později proti 

sobě, kdy hájili v ostrých polemikách zájmy svých politických stran či své pojetí umělecké 

                                                 
1 LA PNP, fond Otokar Fischer, z dopisu F. Zavřela O. Fischerovi o své hře Boleslav Ukrutný z 21. dubna 1919.  
2 LA PNP, fond Otokar Fischer, z nedatovaného dopisu (zřejmě 29. prosinec 1919) F. Zavřela O. Fischerovi, 
který se týkal Fischerovi negativní kritiky Boleslava Ukrutného v Národních listech. 
3 LA PNP, fond Jaroslav Hilbert, nedatovaný dopis F. Zavřela J. Hilbertovi ohledně odsunování jeho her 
z repertoáru Národního divadla, asi 1927. 
4 LA PNP, fond Otokar Fischer, z  dopisu F. Zavřela O. Fischerovi z 19. října 1919, ve kterém informoval o 
nezdaru akce proti K. H. Hilarovi. 
5 Ivan Šedivý, Češi, české země a Velká válka 1914–1918, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003, s. 302–
303. 
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tvorby.6 Mezi 222 podpisy, které Jaroslav Kvapil získal ještě před publikováním textu, 

najdeme i podpis Františka Zavřela, který svůj podpis pod manifestem později nijak 

nepřeceňoval. Ve svých pamětech mu věnoval pouze jednu větu, když napsal, že jej 

jednoduše podepsal, jako to učinila řada jiných spisovatelů.7 

Konec války prožil Zavřel u rodičů v Chrudimi, kde pracoval jako advokátní koncipient 

v kanceláři JUDr. Viléma Sýkory.8 Do Prahy jezdil málo, pouze v létě 1916 zde strávil delší 

dobu. S přáteli se scházel nejčastěji v restauraci svého strýce na nádraží Františka Josefa. 

Skoro denně zde hovořil s hercem Eduardem Vojanem a občas s Arnoštem Dvořákem, který 

přijel z fronty. V hektické atmosféře posledních válečných dnu a týdnů se hovor točil spíše 

kolem politiky než kolem divadla.9 

Vznik Československa František Zavřel nepochybně uvítal, už i z toho důvodu, že nový stát 

potřeboval mladé schopné úředníky, kteří by se podíleli na budování a chodu centrálních 

úřadů v Praze. V tom viděl velkou šanci na přemístění z Chrudimi do Prahy. Část úřednictva 

byla sice přesunuta z Vídně, řada míst však zůstávala neobsazena. O místa ve státní službě byl 

velký zájem a pro advokátního koncipienta z Chrudimi byla už i vhledem ke vzdálenosti mezi 

Prahou a Chrudimí komunikace obtížná.  Přesto už 13. prosince 1918 sděloval Zavřel 

v dopise příteli Otokaru Fischerovi, že dostal od přátel z Prahy zprávu, že by na ministerstvu 

vnitra mohlo být pro něj volné místo. S velkými nadějemi se okamžitě rozjel do Prahy, avšak 

teprve na místě zjistil, že přijetí do úřadu je značně nejisté. Při cestě domů se pak na nádraží 

setkal s Arnoštem Dvořákem, který uvažoval o znovuvydávání divadelního časopisu Scéna, 

kde by se Zavřel snad mohl uplatnit jako redaktor. Z rozmluvy s Dvořákem však Zavřel nabyl 

dojmu, že i v tomto případě by se jednalo o podnik poněkud riskantní.10 V únoru 1919 

Otokaru Fischerovi nejprve napsal, že jeho šance na přestěhování do Prahy znovu získala 

                                                 
6 Otto Urban, Česká společnost 1848–1918, Svoboda, Praha 1982, s. 610. Velké názorové rozdíly mezi 
spisovateli se projevily už krátce po vydání manifestu, kdy Jaroslav Kvapil inicioval vytvoření Rady spisovatelů, 
kterou však mnozí signatáři manifestu nebyli ochotní akceptovat (např. F. V. Krejčí, Arnošt Procházka, F. X. 
Šalda ad.). Srov. Jiří Pokorný, Rada spisovatelů, Česká literatura 51, 2003, č. 3, s. 276–288. 
7 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Boleslav Ukrutný, s. 43. 
8 Tamtéž. Vilém Sýkora (1873–1942) byl významný chrudimský advokát, mecenáš a po určitý čas starosta a 
zastupitel obce. V roce 1942 byl zatčen gestapem a popraven. Srov. SOkA Chrudim, fond Jaroslav Pešek, 
Zápisky (1942–1948). Kniha I., dále též Alžběta Langová, Chrudim v období 2. světové války, část 8. Život 
v zatemnění – Působení okupační správy v Chrudimi od počátku roku 1940 do heydrichiády a během ní, 
Chrudimské vlastivědné listy 16, 2007, č. 4, s. 16–19. 
9 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Drama, 
s. 41. 
10 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi ze 13. prosince 1918. 
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konkrétnější obrysy, o pár dnů později témuž adresátovi sdělil, že jeho jmenování na 

ministerstvu vnitra je již hotovou věcí.11 

Většina československých ministerstev se konstituovala právě v letech 1918–1919. Tehdy 

vznikalo organizační schéma, jež bylo v zásadě stejné pro všechna ministerstva po celé 

období první republiky. Na vrcholu hierarchie, jež byla odvozena z organizace rakouských 

ministerstev, stál ministr a jemu podřízené prezidium, případně prezidiální odbor. Prezidium 

připravovalo návrhy zákonů, vládních nařízení a zajišťovalo tiskovou a zpravodajskou službu. 

Jemu pak byly podřízeny  jednotlivé odbory, nebo-li sekce v čele s odborovými rady, 

přednosty (sekčními šéfy). Každý odbor pak zahrnoval jednotlivá oddělení s přesně 

vymezenými kompetencemi. Poslední složkou pak byly pomocné úřady, účtárny atd.12  

Jakými cestami nakonec František Zavřel vstoupil do státních služeb nevíme. Na ministerstvu 

pracovat začal, nebylo to však na Švehlově ministerstvu vnitra, jak ještě v únoru 1919 psal 

Otokaru Fischerovi, nýbrž na Ministerstvu práce, obchodu a živností, jak zněl oficiální název 

úřadu, pro který se vžilo spíše zkrácené označení ministerstvo obchodu. Prvním mistrem 

obchodu a členem vlády Karla Kramáře byl významný představitel Československé národní 

demokracie a zakladatel Lidových novin Adolf Stránský (1855–1931). K přijetí Františka 

Zavřela do úřadu pravděpodobně došlo už někdy v průběhu března či v první polovici dubna, 

neboť 21. dubna 1919 Otokaru Fischerovi hlásil, že hned po svém přestěhování do Prahy 

navštívil v Německém divadle představení Wedekindovy Lulu.13 S konkrétním pracovním 

zařazením na ministerstvu obchodu nás seznamuje až úřední oběžník z 16. dubna 1919, jenž 

zachycuje rozdělení agend a konceptního personálu v průmyslové sekci ministerstva obchodu. 

Františka Zavřela zde nacházíme v pozici ministerského koncipisty v prvním oddělení, které 

za vedení ministerského rady Otakara Tichého a ministerského tajemníka Hugo Glasera plnilo 

úkoly týkající se průmyslové agendy, tvoření syndikátů, finančních, daňových a obecně 

hospodářko-politických záležitostí.14 Zda tato práce mohla Františka Zavřela vnitřně 

uspokojovat, není jisté. Postavení státního úředníka mu každopádně zajišťovalo slušný 

pravidelný příjem, jistotu zaměstnání a tím i relativně hodně volnosti pro literární tvorbu. Ve 

svých pamětech se Zavřel ke svým počátkům a práci na ministerstvu vyslovuje jen v několika 

málo větách. Píše, že do úřadu, který sídlil v barokním Valdštejnském paláci na Malé straně, 

jej přijímal dokonce sám ministr Stránský a vzpomíná několik kolegů, se kterými dobře 
                                                 
11 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopisy F. Zavřela O. Fischerovi z 18. a 24. února 1919. 
12 Zdeňka Hledíková – Jan Janák – Jan Dobeš: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, 
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, s. 344. 
13 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 21. dubna 1919. 
14 Národní archiv Praha, fond Ministerstvo obchodu, průmyslu a živností, Presidiální oběžník z 16. dubna 1919, 
karton č. 1. 
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vycházel.15 Jak ze vzpomínek, tak z korespondence je zřejmé, že ke své práci přistupoval ryze 

pragmaticky a skutečný zájem věnoval výhradně své literární práci. 

 

TOUHA ŠTVANÉHO ORGANISMU 

V první polovině roku 1918 začal František Zavřel psát své drama čerpající z české historie. 

Dramatem Boleslav Ukrutný se tentokrát obracel k počátkům formování české státnosti, což 

vzhledem k  prožívání konce světové války napříč společností a vrcholícího boje za 

samostatný stát bylo téma nanejvýš aktuální.16 Ostatně dramaticky zpracovat téma z českých 

dějin chtěl Zavřel již v roce 1916, kdy anoncoval v agrárním Venkově připravovanou hru o 

králi Přemyslu Otakaru II.17 

Autorovy tvůrčí plány a postup jeho psaní v letech 1918–1919 můžeme částečně 

rekonstruovat díky dochované korespondenci s Otokarem Fischerem. Z jednotlivých dopisů je 

patrné, že písemný kontakt mezi sebou oba autoři začali udržovat od roku 1912, kdy se Zavřel 

na Fischera začal obracet s řadou proseb počínaje pomocí při hledáním vhodného místa 

v Praze, žádostmi o přímluvu u členů rigorózní komise až po sdělování svých dojmů z četby 

Fischerových děl. A v neposlední řadě tato korespondence zachycuje dramatikův tvůrčí 

proces při vzniku vlastních her. 

Otokar Fischer byl o rok starší než František Zavřel, narodil se v roce 1883 v Kolíně 

v českožidovské rodině a jeho vědecká, pedagogická a v podstatě i literární kariéra byla velmi 

rychlá. Se Zavřelem se poprvé setkal už jako student filozofické fakulty. Po prvním semestru 

však Zavřel přestoupil na právnickou fakultu a Fischer na filozofii zůstal. A tak se stalo, že 

v době, kdy Zavřel teprve končil své studium na právech, habilitoval se Fischer v roce 1909 

na filozofické fakultě pro předmět dějiny německé literatury. Od roku 1907 psal pravidelné 

divadelní referáty nejprve do Přehledu, později do České revue a od roku 1915 zejména do 

Národních listů, kde publikoval i většinu recenzí na Zavřelovy hry. Jeho celoživotní zájem o 

divadlo jej přivedl nakrátko do funkce dramaturga Národního divadla, kterou zastával v letech 

1911–1912. K vlastní básnické a dramatické tvorbě Fischera přivedl jeho o tři roky starší 

přítel a po krátký čas i kolega v pražské univerzitní knihovně, básník Otakar Theer (1880–

1917). Jeho dramatická báseň Faëthon z roku 1916 (vyšlo až posmrtně v roce 1918) se pro 

                                                 
15 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Smrt, 
s. 48–49. 
16 První ukázka z nového dramatu vyšla symbolicky přesně 28. října 1918 v prvním ročníku kulturní revue 
Cesta, kterou redigoval Miroslav Rutte. Šlo o monolog Boleslava z počátku třetího dějství. Srov. F. Zavřel, 
Boleslav Ukrutný, Cesta 1, 1918/1919, č. 21, s. 553. 
17 Z celého světa. Umění. Nové české drama, Venkov 11, 1916, č. 2, 2. 1., s. 3. 
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Fischera stala inspirací zejména při psaní dramatu Herakles (1919), kterou navíc předčasně 

zemřelému příteli dedikoval. 

František Zavřel udržoval minimálně dvě desetiletí s Otokarem Fischerem velmi přátelský 

poměr. Uctivý tón přítomný v prvních dopisech po čase vystřídalo kamarádské oslovování a 

tykání. Přátelský poměr obou mužů ovšem narušily rozepře ve druhé polovině dvacátých let. 

Fischer měl stále větší výhrady k Zavřelově dramatické tvorbě, jež se projevily například 

v nepublikované recenzi z roku 1927 na Zavřelovu hru Nesmrtelná milenka, kterou Fischer 

příznačně opatřil titulkem Muž, který nebaví.18 Vše pak vyvrcholilo v roce 1933, kdy ve své 

knize Před koncem uveřejnil František Zavřel antisemitský epigram Fischerovi dedikovaný, 

který snad nevyžaduje žádné komentáře: Zhasínající rasa,/ jež přestává žít./ Mrtvolná krása./ 

Pokřtěný žid.19 

Nicméně ještě v roce 1918 Zavřel Fischerovi sděloval své nadšené dojmy z četby jeho studie 

o Heinrichu von Kleistovi, která vyšla již v roce 1912 a pro Zavřela se stala na určitý čas 

doslova biblí. V Kleistově díle nacházel inspiraci, neboť v jednom svém dopise adresovaném 

Fischerovi srovnával své drama o Boleslavovi s Kleistovou nedopsanou hrou o normanském 

vévodovi Robertu Guiscardovi.20 Fischer měl v té době na Zavřela velký vliv jak osobně, tak i 

prostřednictvím svých odborných textů, které Zavřel s chutí četl. Kleist i Fischer sám byli 

ctitelé silných osobností, přičemž právě tento zájem se u Fischera projevil minimálně ve dvou 

dramatech z let 1918–1919. První z nich, drama Přemyslovci uvádělo pražské Národní 

divadlo od dubna 1918 do června 1919. Zavřel představení viděl a byl jím nadšen. 

Imponovala mu jednak volba tématu, které částečně souznělo s jeho zájmem o Přemysla 

Otakara II. Zadruhé jej oslňovaly heroické vlastnosti některých postav. 

Fischer zasadil děj hry do osudových let 1305–1306, kdy se neodvratně rozhodovalo o 

budoucnosti přemyslovského státu, který postupně přeházel pod vliv habsburské dynastie. 

Zachycení „klíčového okamžiku“ dějin, kdy se lámaly ledy, a rozhodovalo se o budoucnosti 

                                                 
18 Opis Fischerovy recenze je uložen v jeho písemné pozůstalosti v LA PNP, fond Otokar Fischer, inv. č. 4356. 
19 F. S. [= František Zavřel], Před koncem, Rudolf Svoboda, Praha 1933, s. 42. 
20 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 29 září 1918. Heinrich von Kleist psal své 
nedokončené drama o Guiscardovi v letech 1802–1803, v překladu Otokara Fischera česky vyšlo poprvé až 
v roce 1926. Fischer v doslovu mimo jiné uvedl: Kleistovi tane na mysli mocný uchvatitel, který touží zmocniti se 
vlády nad veškerým světem; podle novějšího bádání je pravděpodobno, že svým Guiskardem chtěl portrétovati 
typus napoleonský – vypravovaloť se právě o Napoleonovi, jemuž platila Kleistova obdivná zášť, že se nelekal 
morové rány a navštěvoval vojáky stižené nákazou. Srov. Heinrich von Kleist, Robert Guiskard. Vévoda 
normanský, Alois Srdce, Praha 1926, s. 48–49. Kromě Kleista Fischera fascinoval Friedrich Nietzsche. V roce 
1913 vydal cyklus šesti přednášek pod názvem Friedrich Nietzsche – Literární studie. Pro Zavřela i Fischera 
byla historie v nietzschoveském slova smyslu monumentální, přesněji řečeno nabádavá k velkým činům a 
myšlenkám. Podle Fischera se takový Napoleon i Bismarck nedali spoutat studiem historie, naopak minulost, o 
které se poučili dovedli přizpůsobit svým záměrům. Tyto zásady pak oba autoři aplikovali ve svých dramatech. 
Srov. O. Fischer, Friedrich Nietzsche – Literární studie, J. Otto, Praha 1913, s. 113. 
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národa na další století, bylo velmi oblíbeným tématem, které se v dramatických textech 

objevovalo po celé 19. století. Fischer hledal i příčiny pádu dynastie českých králů, které viděl 

již v podlehnutí Přemysla Otakara II. Rudolfu Habsburskému na Moravském poli. Autor tak 

umě rozehrál tradovaný mýtus Moravského pole, jako začátku konce Přemyslovců. Přes 

úspěchy, kterých dosáhl král Václav II. získáním uherské a polské koruny, bylo zřejmé, že se 

toto soustátí nepodaří udržet. Navíc Fischer dramatický konflikt postavil na problematickém 

vztahu otce a syna, tedy Václava II. a Václava III. Mladý Václav sice zdědil po svém dědovi 

výbojného ducha, zároveň si dostatečně neváží uherské koruny, kterou pro něj získal otec. 

Lehce nabyté bohatství jej neuspokojuje, chce se vlastními silami probít k hrdinským činům. 

Po smrti otce však nakonec prohlédne, uvědomí si svůj podíl na otcově smrti a po rozmluvě se 

zbraslavským opatem Konrádem se rozhodne uchopit pevně vládu do svých rukou. Vypoví 

příměří s Albrechtem Habsburským a vypraví se do Polska zkrotit odbojného Vladislava 

Lokýtka. Na cestě je však v Olomouci zavražděn Petrem z Lomu, který tím odčiní smrt 

Záviše z Falkenštejna, popraveného Václavovým otcem.21 V konečném součtu se ve 

Fischerově interpretaci jeví přemyslovská dynastie jako zemdlená a vyčerpaná dlouhým 

vládnutím, k níž do kontrastu autor staví zdravě sebevědomou a k činu odhodlanou linii 

vzešlou z dědictví popravného Záviše. 

Snad ještě více než Přemyslovci Zavřela oslovilo druhé Fischerovo drama Herakles vydané už 

v roce 1919 a na jevišti Vinohradského divadla představené o rok později. Časově vznikal 

Fischerův Herakles ve stejné době jako Zavřelův Boleslav a oba autoři se pochopitelně 

vzájemně informovali o postupu své práce, zasílali si již napsané ukázky a také je hodnotili. 

Zavřel v rukopise četl Herakla již koncem roku 1918 a nešetřil slovy chvály. Už jen téma 

odvozené z antické mytologie v něm vyvolávalo vzrušení. Fischer v dramatu představil 

rozpolceného hrdinu-poloboha, který je v konfliktu s otcem, bohem Diem a tedy i se svou 

přirozeností, neboť jako z části člověk se nemůže odpoutat od země a dosáhnout nebeské 

sféry, na straně druhé je k velkým činům nucen právě oním božstvím zděděným po otci. 

Zavřel na Fischerově hře obdivoval to, jak se autorovi podařilo tento dramatický prvek 

uchopit v textu: …je to zřejmě touha štvaného a k šílenství odsouzeného organismu, psal 

Zavřel v dopise po čistším, vyšším žití. Touha úplně marná, Heraklův neklidný a bojovný 

heroismus mu nedovolí vejíti do oné nebeské sféry a vrhá jej neodvratným a osudným tlakem 

do šílenství.22 Tedy pocity, které jemu samému byly často blízké. Rozpor mezi chtěním a vůlí 

                                                 
21 Otokar Fischer, Přemyslovci, J. Otto, Praha 1918. 
22 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 13. listopadu 1918. 
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povznést se do vyšších sfér na jedné straně a determinací či daností, která člověka drží při 

zemi, jej přiváděla až na samou hranici šílenství.23 

První ukázka z Boleslava Ukrutného vyšla v Cestě, kterou redigoval Miroslav Rutte, na den 

přesně 28. října 1918, což byla spíše souhra náhod něž úmysl. Otištěn byl Boleslavův 

monolog z úvodu třetího dějství, jenž zachycuje dovršení Boleslavova přerodu 

v nepřemožitelného vládce.24 Přesto na definitivní podobě dramatu autor pracoval ještě 

v první polovině roku 1919, tedy v době, kdy se rozhodovalo o jeho zaměstnání v Praze. 

Přijetí na ministerstvu obchodu mu muselo přijít velmi vhod, protože po přestěhování do 

Prahy začal hned hledat vhodnou divadelní scénu pro svou hru. Zavřel se zřejmě rozhodl 

oslovit Národní i Vinohradské divadlo současně. První zamítavá odpověď dorazila už 

počátkem července z Národního divadla. Zavřel o tom informoval Otokara Fischera v dopise, 

nicméně stále doufal, že druhá možnost spočívající v přijetí na Vinohradském divadle vyjde.25 

O to větší rozčarování se pak dostavilo, když v průběhu léta obdržel zamítavé stanovisko i od 

šéfa vinohradské činohry Karla Hugo Hilara, do kterého vkládal velké naděje. V 

následném dopise Fischerovi bohužel nenapsal, co se konkrétně Hilarovi na jeho hře nelíbilo, 

nicméně dodal, že Hilar jeho hru odmítl směšnými argumenty, za které by se mohlo stydět i 

malé dítě. V závěru listu pak dodal, že Hilarovo nepřijetí hry nezůstane pro něj bez následků, 

neboť se už postará o to, aby byl Hilar z Vinohrad vyhozen.26 Toto sebevědomé tvrzení dosud 

nepříliš známého a úspěšného dramatika nepůsobí asi příliš věrohodně a nabývá polohy spíše 

siláckého gesta. Navíc Hilar se v té době nacházel v pozici respektovaného režiséra, kterého 

navíc doprovázela pověst silné autority. Zavřel ani neuvedl žádné konkrétní kroky, které měly 

k odstranění Hilara z funkce šéfa činohry vést. Na druhé straně je pravda, že se začalo kolem 

Hilara na začátku nové divadelní sezóny v září 1919 něco dít. V denním tisku se objevily 

zprávy o sporu mezi vinohradskou činohrou a operetou. Proti Hilarovi vystoupili tři členové 

operetního souboru, kteří režiséra obvinili z nelidského jednání s herci. Činohra se pro změnu 
                                                 
23 František Zavřel po celý život intenzivně vnímal onu tenkou hranici mezi šílenství a normálností. Například ve 
svém posledním románu O Rus! z počátku čtyřicátých let k tomuto tématu napsal: Šílenství není příliš vzdáleno 
od zdravého rozumu, nehledě ani k tomu, že vystupňovaný rozum je šílenství samo. Je to často vlasová čára, 
která dělí zdravého člověka od šílence. Zdá se, že je to vůle, která tuto vlasovou čáru posunuje, kam je ji libo. 
Člověk, který disponuje silnou vůlí, dovede překonat chaos, který by jiného méně nadaného člověka přivedl do 
blázince. A naopak, člověk nepatrné vůle se shroutí pod nárazem, kterému by jiný, silnější nevěnoval žádnou 
pozornost. Srov. F. Zavřel, O Rus!, Praha 1942, s. 101. 
24 F. Zavřel, Boleslav Ukrutný (Tragedie), III. akt, I. scéna, Cesta 1, 1918/1919, č. 21, s. 553. 
25 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 9. července 1919. 
26 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi ze 4. září 1919. K Hilarovu odmítnutí Boleslava 
Ukrutného se Zavřel vrátil až po letech ve svých pamětech, když napsal, že Hilar hru odmítl z důvodu špatného 
rozvržení dramatu. Mohutná akce rozvinutá v prvním dějství prý podle Hilara zůstala v dějství druhém trčet ve 
vzduchu. Zajímavé je, že ve čtyřicátých letech se Zavřel již s Hilarovým tvrzením dokázal smířit, ba co víc 
ztotožnit a režisérovi dal za pravdu. Srov. F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, 
Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Boleslav Ukrutný, s. 46. 
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Hilara zastávala, což mohlo působit paradoxně, neboť své „neronské“ praktiky Hilar 

uplatňoval především proti členům činohry. Do sporu se zapojil také technický personál, který 

nakonec získal hlavní slovo. V tisku se spekulovalo o politickém i osobním pozadí celé aféry 

a o tom, že impuls k tažení proti Hilarovi vzešel z národně sociální strany, která chtěla 

v divadle nastolit sociálně spravedlivější prostředí, které by zajistilo stejné postavení 

biletářkám i hercům. Celá aféra nakonec vyzněla do ztracena a Hilar si svou pozici udržel.27 

Zda měl na této akci nějaký podíl František Zavřel nevíme, nicméně jeho úvahy o „likvidaci“ 

Hilara časově odpovídají rozbrojům, jež Vinohradské divadlo zasáhly v září 1919. 

Ať už to s plánovanou „likvidací“ Hilara bylo jakkoliv, Zavřelovi nezbývalo nic jiného než 

začít hledat jinou scénu pro svou hru. Už během podzimu zprostředkoval Otokar Fischer 

domluvu s režisérem Janem Borem, který vedl činohru ve smíchovském Švandově divadle. V 

prosinci se Zavřelovi podařilo dosáhnout i kýženého vytištění hry u nakladatele Stanislava 

Minaříka na Smíchově s titulní ilustrací na obálce od V. H. Brunnera.28 Otokar Fischer, 

částečně v dobré víře a dílem i na přání samotného autora, napsal o vydaném dramatu krátkou 

recenzi do Národních listů. V úvodu svého textu upozornil na fakt, že Zavřelovo drama je 

ideové, a proto v něm nelze hledat historickou věrnost. Autor svojí hrou spíše pojednává 

problémy moderního člověka, který setrvává v nečinností a mdlobě do chvíle, než jej silný 

podnět vyprovokuje k činu. Zavřel se podle recenzenta pokusil dramaticky zachytit přerod 

zemdlelé duše člověka ve vůdčího nadčlověka. Ovšem celkový dojen ze hry, dodává Fischer, 

má spíše příchuť určité trapnosti. Myšlenkově totiž drama nepřináší nic nového, ocenění si 

zaslouží snad jen odvaha, s jakou se autor pokusil narušit tradiční vnímání vztahu Václava a 

Boleslava. Vliv filozofie Friedricha Nietzscheho je patrný na první pohled, navíc podobné 

otázky jako Zavřel řešil již Jaroslav Hilbert v dramatu Falkenštějn v roce 1903.29  

Fischerova recenze však měla pro mladého dramatika fatální důsledky. Roztrpčený autor – 

podíl na jeho podrážděnosti měla i smrt otce, který zemřel na začátku prosince 1919 – 

zareagoval překvapivě útočně. Přítele obvinil jednak z nepochopení hry a také z toho, že za 

této situace je ohroženo i samotné uvedení Boleslava Ukrutného na smíchovském jevišti: Oč 

                                                 
27 M. R [= Miroslav Rutte], Poslední stadium…Cesta 2, 1919/1920, č. 17, s. 240. Rutte v tomto textu přehledně 
zhodnotil celou aféru a jednoznačně se přikláněl k názoru, že v rámci vinohradské aféry se spíše řešily spory 
politické než umělecké. 
28 F. Zavřel, Boleslav Ukrutný, Stanislav Minařík, Praha 1919. 
29 Ot. F. [= Otokar Fischer], Divadlo a umění. Boleslav Ukrutný, Národní listy 59, 1919, č. 302, 28. 12., s. 5. 
Zavřela rovněž popudil Fischerův názor, že Zavřelovy hrdinové jsou hrdiny Shakespearovskými. To autor 
považoval za lapsus, neboť se v jednom dopise z července 1919 Fischerovi svěřil, že jeho nejhlubším životním 
prožitkem není Shakespeare, nýbrž Napoleon Bonaparte: Nejsem žádný Goethe, ale také mým nejhlubším 
zážitkem je Napoleon a žádný Shakespeare. Nepřemožitelný a neporanitelný Napoleon, ostatní je v mých očích 
méně cenné. Srov. LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi ze 4. 7. 1919. 
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by mě bylo milejší, kdybyste býval mlčel! Nemohla Vaše trapně odsuzující kritika počkat až po 

provedení? Nyní si samozřejmě p. Bor rozmyslí hrát věc předem odsouzenou. V B. U. je slovo 

Nadčlověk – ve Faustu a v každém čtení o Napoleonovi je ono také. Působí tam trapně? Moji 

vrazi že jsou Shakespearovští? Kdo Vám to řekl? Pravý opak je pravda. Jaká řada 

bezvýznamných poznámek! A o jádru nikde ani řeči.30 

V písemné pozůstalosti Otokara Fischera se dochoval koncept odpovědi na Zavřelův list, ve 

kterém se Fischer pokouší v několika bodech vysvětlit, že to co Zavřel vnímá jako 

dehonestující odsudek, jiní četli s pochopením jako upozornění na zajímavou – i když ne 

zcela bezchybnou a ve všech směrech ideální – hru. Dále se odvolal na jeho prosbu, aby po 

knižním vydání o hře co nejrychleji napsal, a to nejlépe do Národních listů. V závěru pak 

Zavřela upozornil, že to byl právě on, kdo u režiséra Jana Bora prosadil přijetí Boleslava ve 

Švandově divadle.31 

Taková recenze by pro Zavřela ještě nemusela být zcela zničující, kdyby se na jejím základě 

skutečně režisér Jan Bor nerozhodl přijetí hry na poslední chvíli odvolat. Proto nepřekvapí, že 

Zavřel tuto recenzi skutečně považoval za útok proti své hře a koneckonců i proti sobě. 

Zřejmě se domníval, že Fischer jeho hru „potopil“ úmyslně po domluvě s režisérem Borem, 

který se na poslední chvíli zalekl provokativního tématu.  Hned 30. prosince 1919 proto 

Borovo rozhodnutí Zavřel lapidárně tlumočil v dopise Fischerovi: Dodatkem ke svému 

včerejšímu dopisu, dovoluji si sděliti, že p. Bor upustil od provozování mé hry na Smíchov. 

jevišti.32 

Oba autoři si pak po celé dva měsíce nevyměnili jediný dopis. Až počátkem března napsal 

Zavřel Fischerovi smířlivý dopis, ve kterém uvedl, že s odstupem času dal mnohým jeho 

výtkám, které se objevily v „osudné“ recenzi nakonec za pravdu.33 Hlavní důvod k usmíření 

však byl nakonec ten, že jeho Boleslava Ukrutného v premiéře uvedlo Národní divadlo v 

Brně. Premiéra se konala 8. února 1920, z čehož vyplývá, že nazkoušení hry trvalo jen jeden 

měsíc. Režií představení byl pověřen mladý Rudolf Walter (1894–1966), šestadvacetiletý 

nadšenec pro divadelní režii Maxe Reinhardta, který se orientoval na německé 

                                                 
30 LA PNP, fond Otokar Fischer, nedatovaný dopis F. Zavřela O. Fischerovi (zřejmě 29. 12. 1919). 
31 LAPNP, fond Otokar Fischer, koncept odpovědi O. Fischera F. Zavřelovi z 30. 12. 1919. 
32 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis  F. Zavřela O. Fischerovi z 30. 12. 1919. V pamětech se Zavřel o celé 
kauze zmínil jen stručně, v této souvislosti nepadlo ani jméno Otokara Fischera. Omezil se jen na větu: Národní 
listy ho [Boleslava Ukrutného – pozn. E. B.] napadly. Srov. F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. 
rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Boleslav Ukrutný, s. 46. Jistým zadostiučiněním snad pro 
Zavřela byla krátce na to otištěná recenze Jindřicha Vodáka ve Venkově. Vodák drama jednoznačně ocenil, 
napsal že od prvních dramatických pokusů jakými byli Simson, Oidipus a Jokasta a Don Juan udělal autor velký 
pokrok. Text hry označil za originální, souvislý, klidně a jasně sestavený bez výrazných skoků. Srov. jv. 
[=Jindřich Vodák], Nové drama o Václavu a Boleslavu, Venkov 15, 1920, č. 6, 7. 1., s. 2–3. 
33 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 9. 3. 1920. 
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expresionistické divadlo. Zdá se, že tehdejší šéf činohry Jiří Mahen rozhodl o zadání hry 

právě i s ohledem na zaměření textu, který měl blízko k expresionistickému dramatu jak jej 

například v té době na stránkách časopisu Jeviště prezentoval Jan Bartoš: Všechna skutečnost 

světa, jak se nám zvykově jeví je mu [autorovi – pozn. aut.] zrakovým klamem, z něhož usiluje 

se probrati. Vytušuje, že za povrchem klamivé reálnosti skrývá se vlastní podoba tajemné 

skutečnosti.  (…) Expressionistický dramatik tvoří v křeči ze soudobých představitelů hry 

věčného tajemství (…) Hnutí jeho je v počátcích: zdůrazňuje přehnanost představ, ostrost 

forem, duchovnost pojetí, divokost pohybů a protivy poloh rytmických i hlasových. S přísnou 

vážností škube se v křeči za snem vytvořit ve velikých, monumentálních rysech moderní, 

národní divadlo slohové.34 V protektorátních letech pak Zavřel ve svých pamětech napsal, že 

jeho hra byla uvedena na brněnském jevišti především Mahelovou zásluhou, který si hry 

poprvé všiml v říjnu 1918, kdy byl v Cestě otištěn úryvek z dramatu.35 

Nejobsáhlejší recenze Boleslava Ukrutného vyšla v brněnské Rovnosti, hned druhý den po 

premiéře 9. února 1920. Autor poměrně obsáhlého referátu Jaroslav Bohumír Svrček se však 

hned v úvodních větách dopustil fatálního omylu, a to když zaměnil dramatika Zavřela s již 

pět let mrtvým režisérem Zavřelem. Proto také zasazení hry o Boleslavu Ukrutném do 

kontextu Zavřelovy předválečné divadelní režie vypadá poněkud podivně. Zajímavé však je, 

že tím, jak Svrček nechal splynout oba Zavřely v jednu osobnost, se mu podařilo najít určité 

styčné body v práci obou mužů: Šlo mu v první řadě o to, prolnout dílo, vnitřně je protavit, 

vstřebat duševní atmosféru jeho, analyzovat si je až do posledních finess.36 Snaha o postižení 

idejí a vášní byla skutečně vlastní oběma umělcům. Podstatnější však pro nás je, že 

sociálnědemokratický referent o Zavřelově hře psal velmi pochvalně a téměř v superlativech. 

Nakolik k tomu přispěla úctu ke jménu slavného bratrance asi nezjistíme, jisté je, že podobné 

kritiky se v budoucnu František Zavřel v levicově orientovaném listě již nikdy nesetkal. 

Svrčkova recenze, i s ohledem na zaměření listu, se jeví jako podivuhodná anomálie, neboť 

oceňuje hru, kde je individualismus, siláctví a militarismus dohnán až na nejzazší mez 

únosnosti. Sám recenzent přiznává, že v Zavřelově hře jde o střet dvou světových názorů. Na 

straně jedné tolstojovské neodpírání zlu a soucit se vším slabým a poníženým, které zde 

reprezentuje kníže Václav a jeho bába Ludmila, a na straně druhé radostný květ pohanství 

Juliana Apostaty, který symbolizují Boleslav a matka Drahomíra. V konečném součtu však 

                                                 
34 Jan Bartoš, O expresionismu na scéně, Jeviště 1, 1920, č. 10, s. 120–121. 
35 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Boleslav Ukrutný, s. 43–46. 
36 J. B. S. [=Jaroslav Bohumír Svrček], Boleslav Ukrutný, Rovnost 35, 1920, č. 69, 9. 3., s. 5–6. 
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nevítězí ani jeden z uvedených životních principů, staré i nové bohy nakonec přemůže 

nadčlověk, který se zrodí v Boleslavovi. 

V Lidových novinách se premiéře Boleslava věnoval Karel Elgart Sokol, jenž poučeně 

rozebral jak text hry, tak jevištní provedení Rudolfa Waltera, který se představil rovněž jako 

herec v titulní roli Boleslava. Elgart Sokol uvedl, že v Zavřelově hře nelze hledat nic 

historického, protože historie byla pro autora jen látka, do které vtělil svou myšlenku o 

zrození nadčlověka. V uznalém textu autorovi vytkl pouze příliš vykonstruovanou 

Boleslavovu vnitřní proměnu, která nevychází ze sebe, ale je v ní cítit chtěný autorův záměr. 

Tato výtka spočívala v tom, že v prvním dějství se Boleslav mihne jen jako stín, který není 

ještě schopen činu, zatímco ve druhém dějství již na jeviště přichází „přehnětený“ člověk, 

který jasné ví co chce. I v tomto případě však kritika autorovu smělost v náhledu na známé 

téma ocenila, stejně tak Walterovu dobrou režii.37 

Jako střet dvou filozofických názorů vnímal Boleslava Ukrutného i Karel Engelmüller, který 

recenzoval knižní vydání dramatu ve Zlaté Praze. Snivý a nebojovný Václav zde stojí 

v protikladu k bratru Boleslavovi, který prahne po velkých činech. Zavřelovo pojetí tématu 

recenzent vnímal jako originální, které vyrostlo z dusné atmosféry bezprostředně poválečné 

doby. Hře po formální stránce pouze vytkl opakující se vyumělkovanou dikci, jež si libuje 

v často opakovaných násilných výrazech …jako je ono hnětení, hmatání, zarývání, také 

v technice a charakterisaci leccos dosud nevyrovnáno, nepodepřeno, ale celkem vážný a velký 

slib…38 

 

„V BOJ!“39 

V životě Františka Zavřela představuje Boleslav Ukrutný zásadní zlom. Po osmi letech se mu 

konečně podařilo prosadit jevištní inscenaci své hry, což byl pro něj určitě velký osobní 

úspěch. Navíc hned svou první hrou nastolil téma, které mělo také přesah politický, neboť se 

jím myšlenkově vztahoval k debatám o české národní povaze. Ve vypjaté mezinárodní situaci, 

kdy nově vzniklý stát teprve upevňoval v rozrušené Evropě své hranice, se v dramatu 

                                                 
37 E. S. [= Karel Elgart Sokol], Z brněnské činohry, Lidové noviny 28, 1920, č. 123, 9. 3., s. 10. 
Vykonstruovanosti a malé uvěřitelnosti Boleslavovy proměny si povšiml rovněž Miroslav Hýsek, který v Kmeni 
recenzoval knižní vydání dramatu. Mimo jiné napsal: V části první [Boleslav – poz. aut.] hovoří o jakémsi 
vnitřním boji, který se odehrává mimo scénu a diváka, a když jej vybojoval a zpovídá se z něho Jitce, jsou to vše 
pouhá slova, jež nebyla vtělena do žádného děje. Srov. –vh– [= Miroslav Hýsek], Fr. Zavřel: Boleslav 
Ukrutný…, Kmen 3, 1919/1920, č. 34–35, s. 241. 
38 K. E. [= Karel Engelmüller], Divadelní poznámky, Zlatá Praha 37, 1919/1920, č. 29–30, s. 243. Pro 
Zavřelovu tvorbu bylo typické, že k vyjádření vnitřní proměny postavy užíval stále stejných sloves. Jeho 
hrdinové zrají, nebo jsou hněteni, případně přehněteni, hmatají, budují, zarývají se atd. 
39 Úvodní motto k Zavřelovu dramatu Boleslav Ukrutný, převzaté ze Shakespearova Macbetha.  
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položená otázka, kam až je nutno jít ve státním zájmu, jevila jako aktuální. Poselství hry 

v tom bylo jednoznačné: státní politiku nelze tvořit jen dohodami a diplomacií, ale jsou 

chvíle, kdy je potřebné sáhnout ke zbrani a bojovat. Tak byla autorem nahlížena i 

svatováclavská tematika. U Zavřela není kníže Václav ústřední postavou a hybatelem děje, 

tím je jeho mladší bratr Boleslav. V soudobém myšlení české společnosti byl Václav vnímán 

nejen jako český kníže, ale především jako světec, ochránce české země a symbol 

křesťanského světa. Jako panovník, který vytvořil most mezi mocí světskou a církevní. 

Jakákoliv modifikace či změna úhlu pohledu se mnohým jevila jako znesvěcení, manipulace a 

neúcta k symbolu. 

Po skončení první světové války procházela katolická církev v Československu složitou krizí, 

která se projevila jak vnitřním rozkolem v církvi a vznikem Církve československé husitské, 

tak hromadnými odchody věřících. Na straně druhé kníže Václav nebyl vnímán pouze jako 

světec náležející konkrétní církví. Byl prototypem ctnostného, křesťanského panovníka a 

symbolem české státnosti. Koneckonců takto je vnímán i dnes. Není proto divu, že mnozí 

přijímali Zavřelovu hru se skutečnými rozpaky, neboť zobrazení Václava jako slabocha, pro 

kterého je odstranění ze světa spíše vysvobozením, bylo přeci jen trochu moc odvážnou 

interpretací. O to více se s takovým pojetím nemohli ztotožnit katolíci, kdy kupříkladu 

staroříšský nakladatel Josef Florian si po přečtení hry poznamenal do deníku: Velikášská 

kniha... Křesťanství jest zde pojato jako sladká zavařenina, nedaleká zkysání. (...) To bychom 

schovávali pěkný záprtek nadčlověckého mrzáctví! Vracíme, totiž do Prahy knihkupci, by bylo 

s dostatek exemplářů, až se bude hrát v Národním divadle.40 Typický florianovský sarkasmus 

představuje jen jednu polohu, tu katolickou. Nicméně podle Zavřelových slov nebyli hrou 

nadšeni ani lidé, kteří s katolickou církví neměli nic společného, a kteří se navíc v minulosti 

projevili jako ti, jež dokážou jít proti proudu, nahlížet na stará témata novýma očima, 

reinterpretovat a kácet modly. Takovým mužem byl v očích autora především prezident T. G. 

Masaryk, kterému Zavřel věnoval výtisk svého dramatu s vlastnoručním podpisem. Snad chtěl 

provokovat, možná skutečně věřil tomu, že prezidenta hra zaujme. S odstupem let k tomu 

napsal: Masaryk velmi dobře cítil, na koho je drama namířeno. V jeho knihovně, jak mi sdělil 

profesor Pauk, tehdy úředník presidentovy kanceláře, ležel Boleslav Ukrutný hustě popsán 

poznámkami Masarykovými.41 Otevřený militarismus a silácká hesla, kterými je hra 

                                                 
40 Josef Hradec (ed.), Josef Florian, O knihách, o lidech, o umění, Souvislosti 3, 1992, č. 1, s. 72−73. 
41 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Boleslav Ukrutný, s. 46–47. Tuto informaci můžeme však odkázat jen do říše legend či zbožných přání. 
Zavřelovo drama se v Masarykově knihovně skutečně nachází, ovšem v textu hry není jediná poznámka učiněná 
prezidentovou rukou. Na titulní straně najdeme autorem psanou dedikaci: Presidentu republiky v hluboké úctě 
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prostoupena od začátku až do konce jistě Masaryka nemohla hlouběji oslovit. V tomto ohledu 

bychom Zavřelův dramatický opus mohli vnímat i jako svého druhu svérázný příspěvek 

k diskusi o smyslu českých dějin, kdy po Masarykově vzoru do dějin vnáší nadčasové ideje, 

se kterými je národ konfrontován, avšak tam kde Masaryk, vidí Tolstého, staví Zavřel 

v opozici k němu Nietzscheho. 

Pokusy o zpracování tématu bratrovraždy měly v českém dramatickém umění dlouhou tradici 

a nelze na tomto místě analyzovat všechna předchozí zpracování tohoto tématu (např. Josefa 

Kajetána Tyla, Jana Dvorského ad.).42 Nicméně František Zavřel jako velký ctitel a čtenář 

Vrchlického jistě znal drama Bratři z roku 1889. Vrchlického hra je částí tzv. České trilogie o 

srážce pohanství a křesťanství.43 Autor ke svatováclavskému tématu přistoupil tradičně. Při 

psaní se opíral o dostupné legendistické zpracování života sv. Václava a Dalimilovu kroniku. 

S interpretací Václava nijak nepolemizoval a ve hře věrně citoval tradovaný Václavův obraz. 

Kníže musí od samého začátku čelit opozici, kterou představuje matka Drahomíra, zlický 

vévoda Radslav a také horkokrevný bratr Boleslav, který je spíše nerozumným mladíkem pod 

vlivem matky. Zatímco Radslav se v průběhu hry Václavovi podrobí, Drahomíra i Boleslav se 

nechtějí smířit s Václavovou mírotvornou politikou. Václav, jakožto moudrý panovník, který 

má nadhled nad sebou i ostatními, nakonec přichází k názoru, že nejlépe učiní, když 

Boleslavovi vládu v zemi dobrovolně předá. Boleslav, ve svých projevech unáhlený a 

v myšlení jednodušší, je však zmítán nízkými pudy a hlavně žárlivostí, neboť uvěří tomu, že 

jej manželka Běla s Václavem podvádí. V klíčovém okamžiku, kdy Václav chce Boleslavovi 

vládu předat, jej nechá zavraždit, aniž by se dozvěděl o Václavových úmyslech. Drahomíra, 

vědomá si svého podílu nakonec odchází do ústraní (Smrť smíří pouze viny jaká je moje44). 

Boleslavovi se sice podařilo zemi semknout a uchránit proti vnějšímu nepříteli, když se však 

v posledním dějství od Radslava dozví, s jakými úmysly Václav opouštěl pozemský svět, 

                                                                                                                                                         
dr. Zavřel, koncipista v ministerstvu obchodu, 12/XII. 1919. V levém horním rohu pak je Masarykovou rukou 
připojeno malé řecké písmeno psí (ψ), kterým prezident označoval knihy přečtené, jež jsou jeho osobním 
majetkem. Za zpřístupnění Masarykovy knihovny, která je z velké části neutříděná a uložená v depozitáři 
v Jenštějně nedaleko Prahy děkuji PhDr. Michaele Tydlitátové, vedoucí knihovny Masarykova ústavu AV ČR. 
42 Velký zájem o sv. Václava se pochopitelně objevil v roce 1929 při oslavách svatováclavského milénia. 
S novou hrou přispěchal dramatik Stanislav Lom, který se pokusil spojit státotvornou a křesťanskou složku do 
jednoho celku. Václav je zde zobrazen jako mravní autorita, která svou všeobjímající láskou a rozumem dokáže 
přesvědčit své nepřátele, například římského krále Jindřicha Ptáčníka. Boleslav sice plánuje převzetí vlády 
v Praze, bratra však zabít nechce, naopak musí krotit své příliš horlivé společníky Hněvsu a Tyra. V konfliktu, 
který se nakonec strhne v Boleslavi před kostelem sv. Kosmy a Damiána je Václava Tyrem zabit. Boleslav si 
však uvědomuje bratrovu velikost, neboť v okamžiku smrti viděl kolem Václava anděly. Závěrečná část hry pak 
vrcholí Václavovou apoteózou a Boleslavovým prohlášením Václava za věčného knížete Čech a 
Svatováclavským chorálem: Vévodo České země! Kníže náš! Pros za nás Boha! Svatého Ducha! Nedej zahynouti 
nám ni budoucím! Srov. S. Lom, Svatý Václav, Aventinum, Praha 1929, s. 150. 
43 Srov. Jaroslav Vrchlický, Česká trilogie: Drahomíra, Bratří, Knížata, Rodina, Praha 1932. 
44 J. Vrchlický, Bratři, František Šimáček, Praha 1889, s. 161. 
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uvědomí si svou malost a v kontrastu s tím bratrovu velikost: Já nejsem vladař této země víc, 

jsem správce pokorný, neb vladař tys ve bleskověnci nesmrtelných hvězd! (…) Tys věčné kníže 

Čech, ó, prosím drž svou ruku věčně nad svým národem!45 Konec hry tedy Vrchlický pojednal 

jako tradiční adoraci „věčného knížete“, jako ochránce lidu a země. 

Zcela jinak k tématu přistoupil František Langer, který v roce 1912 knižně vydal drama Svatý 

Václav. Langerova hra měla v pražském Národním divadle ještě téhož roku v listopadu 

premiéru a setkala se jen s malým ohlasem, neboť už po třech reprízách byla ohlášena 

derniéra.46 Stalo se tak ve stejném roce, kdy Zavřel vydal a neúspěšně do Národního divadla 

nabízel svého Simsona. Při srovnání obou her se Langerovo drama jeví jako tradičnější, dosti 

mnohomluvná a málo dramaticky exponovaná hra. Zavřelova prvotina se pak ve srovnání zdá 

mnohem modernější, odvážnější, na hlavní dějovou linku koncentrovaný příběh, který nese 

znaky expresionistické dramatiky.47 Zajímavé však je, že oba autoři se v pohledu na obě 

hlavní postavy, tedy Václava a Boleslava v zásadě o tolik nelišili. Odlišné je hlavně jejich 

akcentování charakterových vlastností a postojů postav. Václav má u Langera až téměř 

christologické atributy: zná Drahomířin a Boleslavův záměr, kteří jej chtějí zabít, jejich činu 

se nebrání, naopak je se svým osudem od začátku smířen, neboť jen svou smrtí vykoupí 

hříchy, kterých se v minulosti dopustil: Věděl jsem, že jdu na smrt. Leč smrt, ta usmíří vinu, 

již v sobě cítím. Chtěl jsem vždy v míru žít a v krásném dobru, lásce, leč božím určením jsem 

musel v opak jednat (…) A nyní zbývá mi již smrt jen moje, abych s ní volně naložil. A smrtí 

ukázat chci, jak bylo třeba žít; proto chci dobře zemřít…48 Ne náhodou proto Langerův 

Václav připomíná mesiáše, který dobrovolně podstupuje smrt v zájmu svém i druhých.  

Jako mnicha na trůně ale Václava zobrazil i Zavřel, pouze s tím rozdílem, že to, co Langer u 

Václava vyzdvihuje jako pozitivum, je u Zavřela rysem negativním, tedy projevem 

zemdlelosti ducha, neschopnosti čelit nepříteli a obecně úpadku. V okamžiku, kdy se 

rozhoduje o vážných státnických problémech, odchází se Václav modlit, což je v Zavřelově 

podání trestuhodné. Václavova slova o lásce a neodporování zlu pak působí samozřejmě 

v kontextu příběhu, kdy je země ohrožena nepřítelem, nanejvýš nepatřičně. 

                                                 
45 Tamtéž, s. 174. 
46 Milena Masáková uvádí v poznámce k edici Langerových her k dramatu Svatý Václav, že se hra naopak 
setkala s ohlasem velkým, o čemž však počet repríz v Národním divadle zdaleka nesvědčí. Langer, v té době 
ještě student medicíny, se pohyboval v okruhu autorů a výtvarníků spojených s časopisem Umělecký měsíčník. 
Jeho hra pak vyšla v knižnici, kterou časopis vydával, nelze proto brát kritiky uveřejněné v tomto periodiku za 
úplně nestranné. Srov. M. Masáková, Ediční doslov, in: František Langer, Hry I. (Spisy Františka Langera, sv. 
6), Divadelní ústav a Nadační fond Františka Langera, Praha 2000, s. 315–316. 
47 Právě z těchto důvodů si Zavřelovo drama pro zhudebnění v roce 1917 vybral skladatel Rudolf Zamrzla. Viz 
poznámka 59 v druhé kapitole. 
48 František Langer, Svatý Václav, Skupina výtvarných umělců, Praha 1912, s. 78. 
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Rovněž Boleslav je u Langera i Zavřela podobný, opět zde rozhoduje pouze důraz na určité 

povahové stránky, které jsou odlišně interpretovány. U Langera je Boleslav spíše v myšlení 

jednodušší a nerozvážný bratr, který je pod vlivem matky. Drahomíru Langer pojal jako téměř 

pohádkovou bytost, ne nepodobnou úlisné čarodějnici, která Boleslava ponouká a Václavovi 

klade záludné otázky, zda půjde na lože se zbraní či beze zbraně. Ona je však hybatelem 

budoucích dějů, ona Boleslava přesvědčí o jeho vyšším poslání a o tom, že má bratra zabít. 

Boleslav se pak v tomto pohledu jeví jako nepříliš duchaplná osoba, která Václavovi 

myšlenkově nemůže konkurovat. Zavřelův Boleslav rovněž není žádný intelektuál, který by 

oslňoval duchaplnými projevy. V jeho interpretaci je to však spíše přednost, neboť v době, 

kdy na hranicích stojí nepřítel, nelze meditovat o lásce k člověku. Přímočaré a jednoduché 

myšlení je v takové chvíli výhodou. Proto je Boleslav u Zavřela životaschopnější, zdravější a 

tedy i pro národ prospěšnější. Václav i Drahomíra pak symbolizují dva světy, Drahomíra starý 

svět pohanských model a Václav svět nový, křesťanský. Pro Zavřela jsou však již oba tyto 

světy staré, na jejichž troskách se rodí nový, silný jedinec, vůdce-nadčlověk. Bojuji tvrdý 

zápas na život a na smrt se sebou samým (…) Nejsem dohněten49 říká Boleslav v úvodu 

dramatu, aby v závěru dosáhl proměny: Mrtvolný stíne, znovu opouštíš svůj hrob a po tisící 

vrháš se v nehmotné zbroji na mne. (…) Usmrtil jsem tebe, protože hlásals mdlobu. (…) Slyšíš 

truchlý stíne? Jsem vůle, ničím neporanitelná a ničím neohraničená vůle. (…) Zde dohráls. 

Vládnu já a vládnu pevně.50 

Zavřelův příběh o Boleslavovi však měl ještě jeden moment, který se pokoušel promlouvat 

k autorově současnosti. Tím okamžikem je Václavovo přehodnocení vlastního rozhodnutí 

vzdát se své vlády ve prospěch Boleslava. Z kontextu hry totiž vyplývá, že Václav byl 

rozhodnut předat vládu Boleslavovi, stejně jak o tom psal Vrchlický ve své hře Bratři. 

Jenomže u Zavřela Václav rozhodnutí odvolal, neboť se u něj projevil mesianistický komplex 

a touha udržet v zemi křesťanskou víru. Teprve pak padlo rozhodnutí Václava odstranit. Tím 

dal autor jasně najevo své preference, které spočívaly v přesvědčení, že pokud slabý vládce 

nechce dobrovolně rezignovat a národ je v ohrožení, je třeba jej odstranit za použití 

jakýchkoliv prostředků, ba třeba i násilím. V tom spočívalo autorovo sdělení politikům a 

obecně představitelům nového státu. Vznik republiky a budování nového státu, mírová 

jednání a stanovení hranic Zavřel vnímal jako do jisté míry paralelu k počátkům českého státu 

na začátku 10. století. Svou hrou pak dával jednoznačně najevo, i jaký politický názor 

zastává, tedy ve vztahu k sousedním zemím: k Německu, Maďarsku a Polsku. V závěru hry 

                                                 
49 F. Zavřel, Boleslav Ukrutný, Stanislav Minařík, Praha, 1919, s. 22. 
50 Tamtéž, s. 55–56. 
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pak tyto myšlenky formuloval v Boleslavově promluvě k vojákům: Buďte silní! Nemilujte 

svoje nepřátely, ale pobíjejte je bez oddechu! (…) Milujte tuto zemi, neboť co budete bez ní? 

(…) Nebuďte otroky nikoho! Němci jsou poraženi. Zdvihněte nyní boj proti druhému nepříteli 

této země, hnusnějšímu a krvavějšímu nežli byl prvý! Zničte jej! Potom teprve budete 

svobodní.51 Oním druhým nepřítelem je vlastní nečinnost a neodporování zlu. Národ se 

v Zavřelově interpretaci musí přerodit po vzoru Boleslava.52 

Paradoxně nejblíže měl k Zavřelově interpretaci knížete Boleslava komunistický novinář a 

dramatik Milan Jariš (1913–1986), vlastním jménem Martin Ležák, jehož drama o 

Boleslavovi I. z roku 1952 bylo dokonce poctěno Státní cenou I. stupně. Zajímavé je, že hra 

byla inscenována pod názvem Boleslav Ukrutný, pro knižní vydání však autor titul upravil na 

Boleslav I., snad aby nedošlo k nežádoucí záměně se Zavřelovou hrou. V Jarišově 

marxistickém pojetí jsou všichni aktéři, tedy Václav, Boleslav a Drahomíra jen figurkami 

v rukou proradných kněží, kteří ve spolupráci s římským císařem rozeštvávají knížecí rodinu. 

Za smrtí Ludmily tak nestojí kněžna Drahomíra, jež má ve hře atributy sice přísné, ale 

spravedlivé matky, nýbrž proradný kněz, který nechá Ludmilu zavraždit a vše nastrojí tak, 

aby vina padla na Drahomíru. Václav je pod vlivem církve a císaře, proto musí být odstraněn 

Boleslavem, který jediný si uvědomuje nebezpečí, jež by Václavova politika mohla mít pro 

zemi: Mlč, bratře, mlč! Kdo lešskou pýchu živí? Víš kdo je štve knížeti navzdory? To cizí 

kněží, tvoji rádci lstiví. Já hnal je. I ty žeň je, za hory! (…) Těch pout nás, bratře, musíš 

jednou zprostit! V otroctví, bratře – co je za život? Jsem pro víru – mě ale vede k síle. Jsem 

pro víru jak ty, a snad i víc… Své ale budu bránit zarputile. A s rovnou šíjí půjdu bohu 

vstříc!53 V posledním dějství pak hra vrcholí oslavou slovanského živlu, kterému vévodí 

kníže Boleslav, jenž sjednotil znesvářené lechy (Od Tater, kníže, vedu bojovníky, a další 

dorazí hned po ránu!54) a postavil pevnou hráz germánskému živlu (Nezměrná, bratři, 

slovanská je síla a věčná je jak toky našich vod. Není, která by nad ní zvítězila!55). 

V deklaraci slovanské jednoty se tak Zavřel i Jariš podivuhodně shodli a vlastní závěr obou 

                                                 
51 Tamtéž, s. 77–78. 
52 Podle Zavřela byla pasivita a nečinnost typickým atributem slovanství, především Ruska a hlavním 
reprezentantem takového postoje pak L. N. Tolstoj. Proti tomu Zavřel stavěl bojovné germánství a vůli k činu, 
proto se předmětem jeho obdivu stalo například dílo Heinricha von Kleista. Zavřel se zajímavě této problematiky 
dotkl ještě před koncem války (únor 1918) v dopise Viktoru Dykovi, ve kterém se básníkovi svěřoval ze svých 
dojmů z četby jeho divadelní hry Posel: Je však kniha, která dokonaleji a přesněji vyjadřuje dnešní ubohou a 
prokletou situaci – je to Váš Posel. Třikrát prokleté, bolševické tolstojovství, slovanská neschopnost, 
neschopnost jednat, neschopnost „vraždit“… Srov. LA PNP, fond Viktor Dyk, dopis F. Zavřela V. Dykovi z 23. 
února 1918.  
53 Milan Jariš, Boleslav I., Přísaha, Inteligenti, Československý spisovatel, Praha 1957, s. 75. 
54 Tamtéž, s. 100. 
55 Tamtéž. 
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her je prakticky identický, jen s tím rozdílem, že Zavřelův Boleslav vybízí V boj!56 a Jarišův 

Na pochod!57 

Zavřelovo označení Boleslava jako „ukrutného“ nemělo mít negativní konotace. Ukrutnost je 

vnímána jako přednost, tedy bojovnost a až „ukrutná“ vůle k činu. Boleslav se nemusí 

zodpovídat vlastnímu svědomí ze svých činů, ani se trápit výčitkami jako Vrchlického 

hrdinové, neboť svět starých pohanských bohů i nového, tedy boha křesťanského je mrtev. 

S Boleslavem se rodí nový člověk, nadčlověk, kterého pouze jeho vůle žene k činům a za 

svých činů se nemusí zodpovídat nikomu. Ve světe bez boha je on sám mírou všeho, on je 

současně soudcem i vykonavatele. Myšlenkový svět Friedricha Nietzscheho se zde projevil 

v celé své šíři a s ohledem na předchozí autorovu tvorbu nás nepřekvapí.  

Dalším inspiračním zdrojem pro Zavřela byla tvorba německého dramatika a básníka 

Heinricha von Kleista (1777–1811).  Na začátku prosince 1919 Zavřel Fischerovi sděloval, že 

musel odjet na několik dní do Chrudimi navštívit umírajícího otce, který nakonec 1. prosince 

1919 podlehl těžké nemoci.58 Nad otcovou rakví pak četl Fischerovu studii o Kleistovi, kde 

jej zaujala zejména pasáž na straně 277. Zde Fischer píše o Kleistově názoru, který kritizoval 

přílišnou hloubavost Němců, neboť ta rušivě zasahuje přirozený vývoj národa: Proti 

přemýšlení, vyzdvihuje jinou duševní činnost, totiž vůli, neboť ona to jest, z níž pryští akce.59 

Tato slova se pak odrazila v Zavřelově dramatu, což koneckonců autor Fischerovi 

v korespondenci přiznával. Boleslav vůli má, proto směřuje k akci, k činu. Václav je 

člověkem bez vůle, neboť svou vůli odevzdal křesťanskému bohu. Náboženství a přemýšlení 

v něm vůli potlačuje, jeho duše umdlévá a proto ztrácí způsobilost k činu.  

Dostatečně výmluvná je i Brunnerova ilustrace na obálce knižního vydání dramatu. 

Jednoduchá kresba zachycuje Boleslava ve zbroji s mečem nad hlavou, kterak si proráží cestu 

kupředu, po stranách pak od něj odpadávají dvě ženské postavy, alegorie Pohanství (drží 

v náručí bůžky) a Křesťanství (drží v náručí kříž). Postava Boleslava vyniká i proporčně, 

neboť je vyšší a mohutnější než obě ženské postavy dohromady. Představa o nadčlověku je 

zde vyjádřena zbytečně doslovným způsobem, tedy fyzickou velikostí vítězícího Boleslava. 

                                                 
56 F. Zavřel, Boleslav Ukrutný, Stanislav Minařík, Praha, 1919, s. 78. 
57 M. Jariš, Boleslav I., Přísaha, Inteligenti, Československý spisovatel, Praha 1957, s. 100. 
58 Se závažnými zdravotními problémy se František Zavřel starší potýkal už od začátku roku 1919. Podle 
dokumentů uložených ve Státním okresním archivu v Chrudimi zažádal v srpnu 1919 o pololetní dovolenou, do 
školy se však již nevrátil. Lékařská zpráva ze září 1919 hovořila o přetrvávajících bolestech v krajině srdeční a v 
levé paži. Důvodem byla ischemická srdeční choroba (angina pectoris). František Zavřel starší se léčil u 
věhlasných lékařů, profesora Ladislava Sylaby (1868–1930), který byl rovněž osobním lékařem a přítelem T. G. 
Masaryka a profesora Kristiána Hynka (1879–1960). Vdova Marie Zavřelová se po smrti manžela několikrát se 
střídavými úspěchy obracela na okresní školní radu v Chrudimi s žádostmi o finanční výpomoc. Viz SOkA 
Chrudim, fond Okresní školní výbor v Chrudimi 1799 (1868)–1949 (1956), inv. č. 205, sig. IV. 4/Z, č. k. 196. 
59 O. Fischer, H. v. Kleist a jeho dílo, František Řivnáč, Praha 1919, s. 277. 
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DNES HRAJEME ŽIŽKU, HUSITY A PŘEMYSLOVCE… 

Období let 1918–1920 bylo z velké části ve znamení divadelních her s historickou tematikou. 

Zájem o historii se tradičně projevuje v tzv. osudových okamžicích národních dějin. Produkce 

odborných historických knih, edic a historických románů byla vysoká za protektorátu, nejinak 

tomu bylo v roce 1989 a na počátku let devadesátých.60 Jen tři dny před vyhlášením 

samostatného Československa měla v režii Jaroslava Kvapila premiéru historická freska 

Aloise Jiráska Jan Roháč z Dubé, již zmínění Fischerovi Přemyslovci se hráli od jara 1918, 

v září téhož roku uvedl v obnovené premiéře režisér Gustav Schmoranz v Národním divadle 

Hilbertova Falkenštejna a v prosinci 1918 se na tutéž scénu vrátil Král Václav IV. Arnošta 

Dvořáka před válkou režírovaný nyní již zemřelým Františkem Zavřelem. Režie se proto ujal 

Karel Mušek. V následujícím roce pak byli na repertoár zařazeni Krupičkovi Vršovci, Lomův 

Děvín a s napětím očekávané drama Arnošta Dvořáka Husité v režii Karla Hugo Hilara. 

Hrou o Janu Roháčovi z Dubé Jirásek zakončil svou husitskou trilogii. Svým pojetím se však 

odlišoval od tzv. ideových autorů, kterým nešlo o historickou věrnost, ale spíše na pozadí 

historické události chtěli proniknout k podstatě problému či psychologii postavy. Bylo by 

však nespravedlivé tvrdit, že do svých postav Jirásek nepromítal ideje. Důraz na historickou 

autenticitu však často byl na úkor dramatičnosti obsahu, což si uvědomoval i Otakar Fischer, 

který se Jiráskovým hrám věnoval v souboru svých divadelních studií: Dokumentární historie 

a kulturně popisný detail jsou také význačnými rysy jeho dramat, jsou chloubou a spolu i 

omezením jeho vlohy dramaticky tvůrčí. Řadí skutečnost ke skutečnosti, jednotlivinu 

k jednotlivině: plamenných pohledů tu není, jež by bleskem ozářily víru duše.61 Blízko 

k Jiráskovi měl v tomto pojetí Stanislav Lom, původním vzděláním právník (a Zavřelův 

spolužák ze studií), ve třicátých letech pak ředitel Národního divadla později šéf činohry. 

Lom byl dramatikem, který se snažil prostřednictvím národních dějin objasňovat soudobý 

společenský život. Tak tomu bylo i v jeho hře Děvín, kde na pozadí báje o Libuši a Přemyslu 

                                                 
60 V divadelních studiích pod názvem K dramatu z roku 1919 Otokar Fischer vysvětloval zvýšený zájem o 
témata z českých dějin: Proč je nám památka dávných dob tak drahá? Proč se nám na rty derou jména velikánů 
dávno zetlelých, proč vzpomínáme Palackého, nejen politika, ale učitele, hledajícího pro zápas přítomnosti 
oporu v té nauce, jež byla nazvána učitelkou života, proč od Masaryka organisátora zalétá mysl k Masarykovi 
filosofu, jenž smysl národního bytí vtěsnal do zhuštěného hesla, že nutno navazovat na reformaci? Proč se jako 
mementa zjevují našemu zraku antická vzpoura otroků a ztečení bastilly, mírové jednání Vídeňského kongressu a 
pařížská komuna? Proto, že minulost mrtva není; proto, že živě pociťujeme nepřetržitou souvislost lidského 
konání, že přítomnost žije ze setby mrtvých, a že bohatýři dneška jsou nositeli týchž ideálů, za něž se bili jejich 
předchůdcové před staletími. Srov. O. Fischer, K dramatu. Problémy a výhledy, V. Horák a spol., Praha 1919, s. 
278. 
61 Tamtéž, s. 45–46. 
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Oráčovi předkládá podobenství o nutnosti národní jednoty.62 Lomovým hrám byla už v době 

jejich vzniku vytýkána malá dramatičnost. Ostatně jak napsala Zdenka Hásková ve své 

recenzi: Nikoli drama, ani tragedie, prostě česká pověst uvedena na jeviště..., nic víc. 63 

Lomův Děvín bez valného ohlasu uvádělo Národní divadlo v režii Vojty Nováka od prosince 

1919 do února 1920 pouze v osmi reprízách. Jen týden před premiérou Děvína, uvedlo 

Vinohradské divadlo v režii K. H. Hilara dlouho očekávaný hit divadelní sezóny Husity 

Arnošta Dvořáka. Ve hře z doby husitské autor postavil do popředí Prokopa Velikého, který 

je sice vnitřním Žižkovým odpůrcem, fakticky však jeho nástupcem. Na rozdíl od Žižky 

neusiluje pouze o potření Antikrista, ale o nastolení království božího na zemi. V tom je sice 

blízký Chelčickému, na straně druhé však mezi nimi zeje hluboká propast, neboť Chelčický 

by pro dosažení takového cíle nikdy nesáhl po zbrani. V Prokopovi zmítaném vášněmi a 

černým svědomím nakonec zvítězí válečník nad knězem a podstupuje hrdinskou smrt v boji u 

Lipan. 

I v případě Dvořákovy hry je dobré mít na paměti politický kontext. Obrazy bratrovražedných 

bojů měly posloužit jako memento pro nově vzniklý stát. V textu hry autor na mnoha místech 

uvažuje o tom, jaké důsledky budou mít naše činy pro život budoucích generací. Dominantní 

jsou pak i dva stereotypy, které v myšlení společnosti přežívají dodnes. Praha je ve hře pojata 

jako místo neřesti, které lavíruje mezi příklonem k husitskému učení prospěchářským 

přitakáním Zikmundovi a je postavena do kontrastu s čistým a nevinným prostředím venkova. 

Druhým stereotypem je motiv cizince, kterého v tomto případě ztělesňuje polský kníže 

Zikmund Korybutovič, který – jak se nakonec ukáže – sleduje především vlastní prospěch. 

Z Dvořákova pojetí je pak jasné, že cizinci zemi nepřinesou klid a mír, naopak je třeba, aby se 

národ semknul a překonal vnitřní sváry. Proto hra vrcholí bitvou u Lipan, kde Prokop padne. 

Prolil již příliš krve a je tolik svázán s předešlými ději, tudíž mu není dáno stát se 

sjednotitelem národa. Této role se ujímá Jiří z Poděbrad, který na lipanském bojišti pronáší 

k publiku: Hle, zvony veských kostelíků! O, drahé, truchlé zvuky, jež vyzváníte pád největšího 

lidu světa, probuďte sílu ve všech mladých hrudích této země – a pravnukové naši za tisíc let 

vám žehnati budou!64 

                                                 
62 V Lomově Děvínu a v Zavřelově Boleslavovi Ukrutném kupodivu nacházel styčné plochy Miroslav Hýsek ve 
své recenzi v Kmeni, neboť Libuše i Boleslav společně prahnou po vítězství. Tento však spíše formální znak 
nemůžeme považovat za nějak sjednocující. Přesto však Hýsek upozornil na jeden aspekt, které skutečně oba 
autory spojoval, a tím je promítání své životní filozofie do výseků našich dějin, v nichž se snaží postihnout jejich 
smysl. Srov. –vh– [= Miroslav Hýsek], Fr. Zavřel: Boleslav Ukrutný…, Kmen 3, 1919/1920, č. 34–35, s. 241. 
63 Zdenka Hásková, Divadlo, Cesta 2, 1919/1920, č. 24, s. 478.  
64 Arnošt Dvořák, Husité, Zátiší, Knihy srdce i ducha (B. M. Klika), Praha 1919, s. 102. 
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Potlačení Jana Žižky jako válečníka se Františku Zavřelovy nezamlouvalo, což také bez 

velkých komentářů lakonicky vyjádřil v dopise Otokaru Fischerovi: Včera jsem viděl Husity. 

Byl jsem jimi zklamán (Žižka !!).65 Nicméně tvorba Arnošta Dvořáka mu byla blízká. 

V pamětech o Dvořákovi píše jako o jednom ze svých nemnoha skutečných přátel, se kterým 

v družných rozhovorech vypil nejednu láhev šampaňského. Dvořákovy Husity proto Zavřel 

znal již z rukopisu, neboť jejich autor text hry hned po návratu z fronty (působil jako vojenský 

lékař) předčítal svým přátelům v restauraci na nádraží Františka Josefa.66 Oproti tomu postoj 

Otokara Fischera ke Dvořákově hře nebyl odmítavý. V úvaze o smyslu českého dramatu, 

kterou publikoval v časopise Cesta, napsal, že česká ideová dramatika opakovaně řeší otázku 

pasivnosti české a slovanské povahy. Onen rozpor, který vzniká mezi trpností a činem řeší 

Dvořák právě v Husitech, kdy si klade otázku, zda je dovoleno vůbec zabíjet a pokud ano, tak 

kdy a koho. Dvořákovo drama pak odráží soudobé diskuse o úloze armády, roli legionářů za 

světové války a Masarykovu snahu spojit Chelčického a Žižku.67 

Podobně jako Zavřel se o ztvárnění střetu mezi křesťanstvím a pohanstvím pokusil básník a 

dramatik Rudolf Krupička (1879–1951), jehož drama Vršovci se na scéně Národního divadla 

objevilo v premiéře už na konci dubna 1919. Režiséru představení Gustavu Schmoranzovi se 

nepodařilo autorův básnický, ale málo dramatický text efektně převést na jeviště. Už po pěti 

reprízách bylo provozování hry s koncem divadelní sezony ukončeno. 

Mnohem inspirativnější byla pro Zavřela tvorba Jaroslava Hilberta (1871–1936), u něhož si 

velmi cenil dramatu Falkenštejn. Hilbertovo drama o silném jedinci, který se dostane do 

konfliktu s nechápajícím okolím, v režii Josefa Šmahy poprvé uvedlo Národní divadlo již 

v roce 1903 a je možné, že Zavřel viděl toto představení – dle kritiky s vynikajícím Eduardem 

Vojanem v roli Záviše – již v době svého příchodu do Prahy na studia. K novému nastudování 

textu došlo v roce 1918 v režii Gustava Schmoranze s Rudolfem Deylem jako Závišem a 

Leopoldou Dostálovou v roli královny-vdovy Kunhuty. Hilbert jako první otevřel ve své hře 

tematiku konce přemyslovské dynastie, který podle autora začal již porážkou Přemysla 

Otakara II na Moravském poli. Přemyslovci dožili s Otakarem praví Falkenštejn už na začátku 

hry.68 Jen on jakožto zástupce sebevědomé a silné dynastie Vítkovců dokáže zemi, o jejíž 

podrobení usilují okolní panovníci, sjednotit a vyvést z nebezpečí. Intriky mezi představiteli 

                                                 
65 LA PNP, fond Otokar Fischer, nedatovaný dopis F. Zavřela O. Fischerovi, zřejmě z prosince 1919. 
66 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Arne 
Dvořák, s. 76–77. 
67 O. Fischer, Ke smyslu českého dramatu, Cesta 1, 1918/1919, č. 29, s. 796–799. Tuto studii pak Fischer 
zahrnul do souboru K dramatu. Problémy a výhledy, V. Horák a spol., Praha 1919, s. 153–159. 
68 Jaroslav Hilbert, Falkenštejn (Sebrané spisy Jaroslava Hilberta, sv. 6, divadelních her sv. 4), Českomoravské 
podniky tiskařské a vydavatelské, Praha 1927, s. 31. 
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šlechty, vztah s královnou Kunhutou a ambice mladého Václava II. však nakonec Záviše 

dovedou až na popraviště. Hilbertovi se tak už na samém začátku 20. století podařilo napsat 

drama silného člověka, jenž svou vůlí tvoří osud a vynutí zázrak.69 Proto také většina autorů, 

kteří podobné téma řešili ve svých hrách (např. Arnošt Dvořák ve hře Vůdce) se k Hilbertovi 

jakožto svému vzoru obraceli. Nejinak to bylo v případě Fischerových Přemyslovců, kde 

autor nejenže shodně viděl příčinu pádu přemyslovského státu v bitvě na Moravském poli, ale 

v postavě tvrdého a cílevědomého Petra z Lomu vytvořil alter-ego samotného Záviše 

z Falkenštejna. 

Hilbert byl Zavřelovi blízký ve své snaze o aktuálnost dramatizovaných dějů z minulosti. Jak 

uvedl ve své studii o Hilbertovi Miroslav Rutte, i když se velký dramatik obracel pro svou 

látku do historie …zůstává aktualita základním půdorysem jeho dramatiky. Minulost byla mu 

především záminkou, aby vyslovil své vlastní tužby a bolesti, aby v jejich postavách oslovil 

krásu dobyvatelství a orlího rozletu, o němž tehdy snil.70 Stejně tak Hilbertův příklon 

k individualismu, jeho víra v lidskou osobnost a v její práva, jej dovedly k přesvědčení, že při 

konfliktu osobnosti a celku musí autor vždy stát na straně jedince.71 S takovým přístupem se 

proto můžeme setkat prakticky v celé tvorbě Františka Zavřela. Hilbert byl v tomto ohledu pro 

mladého dramatika velkým vzorem a inspirátorem.  

Období vlády posledních tří Přemyslovců se svými překotnými událostmi, které se odehrály 

na našem území v průběhu čtyř desetiletí, si jakoby přímo říkalo o dramatické zpracování. 

František Zavřel se postavou krále Přemysla Otakara II. zabýval již za světové války, kdy 

ohlašoval brzké vydání divadelní hry na toto téma. Svým uchopením tématu si však dlouho 

nebyl jistý a neustále je konfrontoval s Hilbertovým Falkenštejnem. Na začátku ledna 1918 se 

Otokaru Fischerovi svěřil, že drama o Přemyslovi definitivně opustil a bude se věnovat jiné 

práci. Tento svůj závazek nakonec porušil, neboť v říjnu 1919 se Fischera táže, zda byl 

spokojen s textem hry o Přemyslovi Otakarovi II., který mu poslal na posouzení.72 Fischerův 

názor na hru se v korespondenci nedochoval, nicméně nemohl být odmítavý, neboť 

v polovině roku 1920 se v divadelní revue Jeviště (kde byl Fischer spolu a Jindřichem 

Vodákem redaktorem) objevila z této hry na dvě pokračování rozdělaná ukázka. Odlišný 

náhled na Zavřelovo drama měl však činitel v té době nejdůležitější – Karel Čapek, který se 

na konci srpna 1921 připravoval na post dramaturga Vinohradského divadla, kterým se také 

stal na začátku nové divadelní sezóny. Během svého léčebného pobytu v Trenčianských 
                                                 
69 O. Fischer, K dramatu. Problémy a výhledy, V. Horák a spol., Praha 1919, s. 117. 
70 Miroslav Rutte, Dramatik svědomí a mužnosti, in: Mohyly s vavřínem, Fr. Borový, Praha 1939, s. 152–170. 
71 Tamtéž, s. 154. 
72 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopisy F. Zavřela O. Fischerovi z 5. ledna 1918 a 11. října 1919. 
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Teplicích přečetl Zavřelovu hru a o svůj negativní dojem následně vyjádřil v dopise přítelkyni 

Olze Scheinpflugové: Holčičko, já jsem přečetl Zavřelova Přemysla a potil jsem se hrůzou. 

Ihned se mi po něm přitížilo. – Ven nechodím, třebaže právě začíná opravdový podzim. Čtu 

hnusnosti.73 Zřejmě z Čapkovy iniciativy Zavřelova hra nebyla Vinohradským divadlem 

přijata, což autor nesl velmi nelibě a je také pravděpodobné, že toto odmítnutí se podepsalo na 

dalším vývoji vztahu Zavřel – Čapek, který v pozdějších letech přerostl až v neskrývanou 

nenávist. 

Premiéry své hry Přemysl Otakar druhý, která mezitím vyšla i knižně u Stanislava Minaříka 

opět s kresbou V. H. Brunnera na obálce, se František Zavřel dočkal až 12. ledna 1922, tedy 

v době, kdy žil již zcela jinými tématy a měl za sebou další dvě premiéry her ze současného 

života, o kterých pojednáme v následující kapitole. Realizace Přemysla se ujal režisér Václav 

Spurný v Lidovém divadle Uranie, jež sídlilo v Holešovicích v zahradě Měšťanského 

pivovaru, a nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že uvedení hry přineslo Zavřelovy 

skutečně velký divácký ohlas. Neopakovatelnou atmosféru v hledišti velkého divadla, kam 

mohlo přijít bezmála devět stovek diváků, zachytil nepodepsaný recenzent (byl jím zřejmě 

Jindřich Vodák) v časopise Jeviště: Nebyl to úspěch akademický, nýbrž jeden z těch, o kterých 

se říká, že obecenstvo bylo uchváceno. Výpravou a provedením stala se ze Zavřelova dramatu 

monumentální antická tragedie, jejíž osoby pronášely bůh ví jaké vznešené, heroické city a 

myšlenky. Bylo vidět, jak i ti holešovičtí lidé dychtí se pozvednout nad všednost k velkým 

mohutným vidinám a k myšlenkovým rozletům. Pro ně nerozhoduje nelogičnost a roztrhanost 

děje, jim nepřekáží skrovná náplň postav násilně pojatých ani to, že se nerozvíjejí, stačí jim, 

že vidí slavného Otakara s ohromnými záměry, Kunhutu s těžkými záhadami srdce, 

Falkenštejna s královským vlasteneckým snem, biskupa se smělými pojmy o Bohu. Jen na 

jednom místě propukala v pozadí hlediště zřejmá chuť k odporu a to tam, kde bába Anežka, 

obrácena k obecenstvu a mluvíc ve druhé osobě množného čísla, vyčítala Čechům malost a 

zradu: malost, zrada, Čechy, to že jsou tři slova pro jednu věc. Tato přímá výtka pobuřovala, 

bylo hnutí, hlasité je odmítnout. Zdá se, že pořád ještě chceme být jen veřejně chváleni – ať se 

nikdo neopovažuje nás hanět.74 

V Cestě se o Přemyslovi krátce zmínil kritik a literární historik Miloslav Novotný (1894–

1966). Čtenářům připomněl, že autorovi je z velkých osobností nejvíce blízký Napoleon 

Bonaparte a tudíž jeho hra je především oslavnou skladbou drtivé odvahy a silné vůle. 

                                                 
73 Marie Dandová (ed.), Karel Čapek: Korespondence II. (Spisy XXIII.), Praha 1993, s. 108, dopis č. 818 Olze 
Scheinpflugové z 28. srpna 1921. 
74 Nepodepsáno, Zavřelův „Král Přemysl Otakara druhý“..., Jeviště 3, 1922, s. 45. 
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V závěru si pak neodpustil škodolibou poznámku na Zavřelovu adresu: …nejvíce se mi autor 

zdál blízek Napoleonovi, když se přišel poděkovat. Napoleon chodil s pravou rukou za 

knoflíky u kabátce. Dramatik přišel s levou rukou v kapse.75 Rozhodně tím nechtěl hru i 

autora zesměšnit, snad text jen odlehčit. Celkově hodnotil představení jako zdařilé, jež vysoce 

převyšuje průměr běžně hraných her z repertoáru předměstského divadla, jakým Uranie v té 

době byla.76 

Zavřelův přítel, divadelní režisér a kritik Josef Kodíček (1892–1954) napsal v Tribuně o 

premiéře Krále Přemysla Otakara druhého jen krátkou glosu, neboť upozornil na to, že 

uvedené drama je již staršího data a tudíž je pro autora dávno překonaným stanoviskem. 

Kodíček se tak vlastně dotkl toho, co se neustále vrací při interpretaci autorových her. Tím je 

velká míra autobiografičnosti, kterou Zavřel v různé míře promítá do svých postav. A 

v dramatu o pádu velkého přemyslovského krále tomu není jinak.77  

Když ve své reportáži z představení psal Jindřich Vodák o pobouření publika, které těžce 

neslo slova kněžny Anežky (sv. Anežky České) o zradě Čechů, měl na mysli pasáž ze závěru 

dramatu, kdy se nejstarší členka přemyslovské dynastie dozví o smrti svého synovce: 

Především ale kletba tobě, hnusná a malá země, která se jmenuješ Čechy, a která nejsi docela 

nic jiného nežli zrada, nepřetržitá zrada a podlý výsměch tváří ve tvář velikosti! Začala 

zradou a zradou končí. Nejodvážnější člověk, který po tobě šel, je zničen. Nikoli závistivými 

bohy a nikoli sokem. Tebou. Kletba, nejžhavější kletba tobě!78 

Motiv zrady byl totiž dominantním znakem celé hry. Krále Přemysla zradí nejen manželka 

Kunhuta a Záviš z Falkenštejna, ale v osudovém okamžiku bitvy na Moravském poli i Milota 

z Dědic. Ve chvíli, kdy Přemysl stojí na vrcholu své moci, dojde k rychlému pádu, který mu 

způsobí zrádné okolí, jež se stane jeho záhubou. Ústřední konflikt je však mezi Přemyslem a 

královnou Kunhutou, jak na to upozornil v recenzi na knižní vydání Jarmil Krecar.79 

Respektive drama se odehrává zejména v královně Kunhutě. Ta se cítí rovněž zrazena, totiž 
                                                 
75 Miloslav Novotný, Rozhraní dvou roků, Cesta 4, 1921/1922, č. 31, s. 498–499. 
76 S obsáhlejším referátem Novotný vystoupil v Národních listech, kde stejně jako Josef Kodíček ve své recenzi 
upozornil na skutečnost, že jediným hercem promlouvajícím na jevišti je autor sám: Také to vadí, že nemluví 
Kunhuta, nemluví Přemysl. Ale vždy jen jediný herec – höchst selbstsuchtig Zavřel sám. Jednou řečí: svou. Srov.  
MilNý [= Miloslav Novotný], Divadlo a hudba. Nová hra o konci Přemyslovců, Národní listy 62, 1922, č. 14, 
14. 1., s. 4. 
77 –k [= Josef Kodíček], „Přemysl Otokar“ Františka Zavřela…, Tribuna 4, 1922, č. 15, 18. 1., s. 6. V tomto 
ohledu stojí za zmínku monolog biskupa, který se v prvním dějství přijde vyzpovídat (!) královně Kunhutě ze 
své ztráty Boha: Bůh byl můj střed. Bůh byl můj štít. V něm byl život i smrt a mimo něj nebylo již ničeho. V něm 
byla věčnost a mimo něj nebylo ani jediného okamžiku. Náhle však zvedly se temné a dravčí síly v mém 
nejhlubším nitru proti němu (…). Moje nitro stalo se krvavým bojištěm a bůh byl na něm konečně poražen. (…) 
Byl jsem odbožštěn. Srov.  F. Zavřel, Král Přemysl Otakar druhý, Stanislav Minařík, Praha 1921, s. 16–17. 
Tento monolog je otiskem autorovy ztráty víry, o které se na mnoha místech zmiňuje ve svých pamětech.  
78 F. Zavřel, Král Přemysl Otakar druhý, Stanislav Minařík, Praha 1921, s. 64. 
79 Jarmil Krecar, Knihy málem lyrické i dramatické, Moderní revue sv. 36, 1920/1921, s. 347–348. 
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samotným Přemyslem, který omámen vlastní mocí a touhou po dalších bitvách již manželku 

ke svému životu nepotřebuje: Ocitl jsem se mimo ženu. Nebylo mi náhle třeba její spolupráce. 

Moje nitro zkamenělo a zkovovělo. Sestárl jsem? Zklidněl jsem? Nikoli. Moje vůle, neboť ona 

to byla, jejíž divuplné zrození a divuplnější růst jsem skrze ženu hmatal a nesl, uchvacuje mne 

pevněji nežli kdysi. Rozdmýchal jsem hrozivý plamen a nyní jím osudně hořím. Hořím však 

mimo ženu, praví král ve svém dlouhém vyznání.80 Proto také Kunhuta nakonec podléhá 

milostnému vábení Záviše z Falkenštejna. Jenomže stejně jako se Přemysl odvrátil od 

manželky, tak se všichni odvracejí i od něj. Záviš z Falkenštejna se hrozí jeho expanzivní 

politiky, neboť se obává, že se Čechy rozplynou v germánském moři: Buduje mohutnou říši, 

která sahá od Labe k moři a nezří, že je to říše germánská. Proti českému státu vztyčuje svůj 

sen středoevropské velmoci, ve které jsou však Čechy mizivou menšinou.81 V tom však 

Přemysl vidí jen zapšklou malost, neboť pod Falkenštejnovou vládou by byl stát sice český, 

ale zato ostudně malý. Zavřelova životní filozofie totiž pravila, že vše se musí podřídit vůli 

silného jedince. Tedy i tzv. státní zájem. Přemysl si může dovolit zavrhnout manželku, jít 

bezohledně přes překážky vpřed, neboť on je vyvolený polobůh, jehož činy rostou na hrobech 

přátel i nepřátel. Ne nadarmo si Zavřel oblíbil Goethův výrok Und so, über Gräber vorwärts 

(A tak tedy, přes hroby kupředu). Je povinností se mu podřídit, vše ostatní je jen zrada, neboť 

jak praví Kunhutě kněžna Anežka: Stojíš vedle nejhlubší hloubky. Dýcháš její vůni. Hmatáš 

její podsvětnou hudbu. Co chceš víc?82 Proto také Přemyslův pád je záhubou pro všechny 

kolem. Kněžna Anežka umírá na jevišti, Záviš postupně spěje ke špatnému konci, na konci 

hry umírá i Kunhuta a voják, který přinesl zprávu z bojiště o smrti Přemysla Otakara, spáchá 

sebevraždu. Rozměr antické tragédie byl naplněn. 

Koncem března 1923 se nakonec uskutečnila i pražská premiéra Boleslava Ukrutného. Hru 

v režii Stanislava Langera připravilo Tylovo divadlo v Nuslích. Kritická reflexe nového 

nastudování již čtyři roky starého textu hry však přinesla zajímavé postřehy. Nejen že velmi 

pochvalně o Zavřelově hře psal v Cestě Edmond Konrád (1889–1957), který ocenil autorovo 

zaujetí, vášeň a temperament, ale především to byl Jaroslav Hilbert, který si povšiml toho, jak 

Zavřelův text z roku 1919 bezprostředně odrážel aktuální politické dění: Toto drama 

Zavřelovo je z roku 1919, tedy z prvé doby našeho státu a ze zkušeností, kterých jsme nabyli 

v létě s Maďary. Byla to doba, kdy nejvíce kvasil náš mladý život a kdy v poválečné 

rozbouřenosti hledány byly vedoucí myšlenky pro něho. Víme, co vše se tehdy střetlo: dozvuky 

                                                 
80 Tamtéž, s. 23. 
81 Tamtéž, s. 39. 
82 Tamtéž, s. 14. 
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války i revoluce, nacionalism i socialism, individidualism i kolektivism. Zavřel, proti tolika 

jiným svým druhům nepodlehl horečce socialistické víry, nýbrž zůstal věren důvěře v jedince a 

národní poslání národa… Z těchto důvodů není Zavřelův Boleslav podle Hilberta hrou 

jiráskovského střihu, nýbrž hrou ze současnosti oděnou pouze do historických jmen.83 

Oproti tomu s apriorním odsudkem přispěchal tehdy dvacetiletý divadelní referent novin 

Socialista Julius Fučík, který svou krátkou zprávu o představení pojal téměř jako parodii 

Zavřelových vzrušených dialogů: Ó, Drahomíro, ty cáre papíru, zhyň! Že umřel Triglav, 

Perun, Svantovít a Lada, Vesna, Prie? Že umřel bílý bůh? Ne, to člověk umřel; a slunce 

nezastřelo svou tvář a hroby se neotvíraly a skály nepukaly a jepice řekla: zrodil se 

nadčlověk.84 V averzi vůči Zavřelovu „nadčlověčenství“ byl Julius Fučík paradoxně spíše 

blízký staroříšskému katolickému mysliteli Josefu Florianovi, jehož odsudek knižní podoby 

Boleslava Ukrutného z roku 1920 jsme již výše citovali.85 

Bylo jen otázkou času, kdy František Zavřel odloží historické kulisy a pokusí se o hru, která 

nejen svou ideou, ale rovněž prostředím bude odpovídat aktuální době. Vlna historických her 

rychle opadla a s počátkem dvacátých let, s nástupem mladí generace tvůrců a avantgardy, se 

začínají objevovat dramatické experimenty, které chtěly co nejúplněji vyjadřovat pocity 

mladé generace. Jak se těmito podněty vyrovnával František Zavřel, si ukážeme v následující 

kapitole. 

 

 

                                                 
83 J. H. [= Jaroslav Hilbert], Zavřelova premiéra v nuselském Tylově divadle, Venkov 18, 1923, č. 73, 29. 3., s. 4. 
84 J. F. [= Julius Fučík], Frant. Zavřel: Boleslav Ukrutný, Socialista 1, 1923/1924, č. 7, s. 8, cit. dle J. Fučík, 
Divadelní kritiky (Dílo Julia Fučíka, sv. X.), SNPL, Praha 1956, s. 60. 
85 I po třech letech Zavřel vnímal svou hru o Boleslavovi jako stále aktuální. V dopise Václavu Tillemu ještě 
před premiérou v nuselském divadle napsal: Tylovo divadlo nemá subvence a je zajímavé, že v době kdy přední 
divadla zabývají se bezcennými škváry novopečených bolševiků, sahá ono po hře, která se pokouší básnicky 
řešiti současný konflikt vůle ke státu proti křesťansko-komunistickému defaitismu. Srov. LA PNP, fond Václav 
Tille, dopis F. Zavřela V. Tillemu z 20. března 1923. Téměr doslova stejné věty Zavřel poslal i Stanislavu 
Lomovi, pouze byl konkrétnější v označení oněch bezcenných škvárů novopečených bolševiku, když napsal: 
Tylovo divadlo nemá subvence a je zajímavé, že v době, kdy Nár. Divadlo hraje bolševický škvár od pana Šaldy, 
sahá ono po hře, která se pokouší básnicky řešiti současný konflikt vůle ke státu proti křesťansko-
komunistickému defaitismu. Označení bolševický škvár si u Zavřela vysloužila Šaldova hra Dítě, jež měla 
v Národním divadle premiéru 16. března 1923. Srov. LA PNP, fond Stanislav Lom, dopis F. Zavřela S. Lomovi 
z 19. března 1923. 
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5. NAHMATAT NEŽHAVĚJŠÍ PŘÍTOMNOST 

 
A opět jiný stín: tentokráte vážný, zachmuřený, hledící odhodlaně před sebe. Na hlavě má 

veliký napoleonský klobouk a podle napoleonského zadumání a podle napoleonského gesta 

bylo poznati, že to je slavný dramatik Dr. Fr. Zavřel. Vpravo i vlevo měl po boku jednu šavli. 

Šavle hrozně řinčely, protože malá postava vlekla je příliš po zemi. (…) Toto že je onen silák, 

který tak zdeptal Simsona do prachu? Starozákonního hrdinu! Heroa Hospodinova! Přemohl 

jej! Pohled.1 

 

Generace 1900–1928 = derviši. Dervišské tance do padnutí. Taneční generace. Bubny a 

píšťaly. Žádná šalmaj.2 

 

MY MLADÍ 

Na konci února 1921 oznamoval Jiří Wolker v dopise z Prahy svému otci, že večer půjde se 

svými přáteli, Zdeňkem Kalistou a Františkem Zavřelem do Pražského německého divadla 

…na Valkýry. Mladý básník měl na mysli představení Wagnerovy opery Valkýra.3 O měsíc 

později pak Wolker z Prostějova Kalistu požádal o zaslání Zavřelovy adresy do Chrudimi, 

neboť mu chtěl zaslat svou básnickou sbírku Host do domu a konečně ještě téhož roku na 

podzim informoval Kalistu o plánovaném představení Zavřelovy hry Král Přemysl Otakar 

druhý, jež z vlastní iniciativy zprostředkoval pro Klub přátel umění v Prostějově.4 

Několik partií o Františku Zavřelovi pak najdeme v pamětech Zdeňka Kalisty, který se 

obsáhle rozepsal o svých kontaktech s literáty krátce po svém příchodu do Prahy: …na 

samém počátku let dvacátých znamenal Zavřel jednoho z nejsmělejších novátorů generace: 

jeho Kamenný host se svými padesáti obrazy, střídajícími v jakémsi kaleidoskopickém sledu 

různé scény a prostředky, přiváděl nás na samý okraj divokých dramatických pokusů 

německého expresionismu.5 S podobným uznáním psal Kalista i o Boleslavu Ukrutném, na 

                                                 
1 Ivan Stý (Nedevětsil) [= Zdeněk Kalista], Český propagační literární film, Země 2, 1921, č. 9, 30. 6., příloha 
Rarach 2, 1921, č. 9, s. 271. 
2 Jaromír John, Nový Démokritos, Československý spisovatel, Praha 1986, s. 39. 
3 Zina Trochtová (ed.), Jiří Wolker – Dopisy, Československý spisovatel, Praha 1984, dopis č. 72, s. 84–86. 
V novém nastudováni se Wagnerova opera hrála od 26. března 1919. Srov. Jitka Ludvová, Až k hořkému konci. 
Pražské německé divadlo 1845–1945. Soupisy (příloha na CD), Academia, Praha 2012, s. 50. 
4 Z. Trochtová (ed),  Jiří Wolker – Dopisy, Československý spisovatel, Praha 1984, dopis č. 375, s. 394–396 a č. 
381, s. 407–409. O přátelském poměru F. Zavřela a J. Wolkera svědčí i pohlednice, na které Zavřel žádá Kalistu, 
aby pozdravoval též pana Wolkera, na kterého bohužel nemá adresu. Srov. LA PNP, fond Zdeněk Kalista, 
nedatovaná pohlednice (asi jaro 1921) F. Zavřela Z. Kalistovi.  
5 Z. Kalista, Po proudu života 1, Atlantis, Brno 1997, s. 606. 
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kterém oceňoval autorovo nové pojetí historického tématu a myšlenky, kterými jsme žili my, 

příslušníci umělecké avantgardy.6  

Inscenace Kamenného hosta uvedená v roce 1922 v komorních hrách Švandova divadla na 

mladičkého Kalistu hluboce zapůsobila textem i provedením, přitom se jednalo už o třetí 

variantu téže hry z roku 1915. Oproti předchozím verzím Zavřel hru podstatně zkrátil a spojil 

do padesáti scén. Z textu též odstranil zbytečné útoky na kritiku a časové narážky. 

Zestručnění dialogů a propojení do krátkých obrazů hře nepochybně prospělo a v kombinaci 

s expresivním, klipovitým provedením působilo na diváky až uhrančivě.7 

Z uvedeného vyplývá, že na počátku dvacátých let udržoval Zavřel přátelské kontakty s 

autory tehdy se utvářející avantgardy. U autora o generaci starší nás to může překvapit. Na 

druhou stranu je pravděpodobné, že pro Wolkera i Kalistu byl Zavřel v dané době 

zasvěceným průvodcem, neboť jako autor již zavedený se uměl pohybovat v pražském 

kulturním mikrosvětě. Oba mladící byli v Praze na studiích krátce a snažili se zorientovat 

v prostředí velkoměsta. A nebyl to zdaleka jen Zavřel, který pro tehdejší mladé platil za 

autoritu. S publikačními nadějemi se mnozí upínali k S. K. Neumannovi, který s básníky 

ochotně komunikoval a jejich první verše tiskl v časopise Červen.8 

Platformou pro setkávání mladých s těmi staršími se stal také časopis Den, který z iniciativy 

Vladislava V. Šaka začal vycházet v listopadu 1920. O novém časopise psal například Jiří 

Wolker Jaroslavu Krejzlíkovi v dopise, v němž Františka Zavřela zařadil po bok mladým: 

[časopis vedeme – poz. aut.] my mladí (Kalista, Jirko, Berák, Zavřel, Weinberger, já atd.) a 

máme i několik starších pánů jako Sova, A. Novák, Bor a jiné.9 Také Kalista Zavřela, i přes 

věkový rozdíl, vnímal jako generačního souputníka. Ve svém dopise A. M. Píšovi ve stejné 

době jako Wolker uvedl: Den teprve teď vpravujeme do kolejí. V redakci kromě Bora jsem já, 

Jirko, Kareš (hudba, bývalý referent „Tribuny“) a F. Zavřel (divadlo, jeden z nejlepších 

dramatiků mladých – „Boleslav Ukrutný“, „Don Juan“).10  

Jaký byl organizační i autorský podíl Františka Zavřela na vytváření Dne, lze jen těžko 

identifikovat, neboť krátké zprávy z divadelního prostředí vycházely často nepodepsané.11 

                                                 
6 Zdeněk Kalista, Po proudu života 1, Atlantis, Brno 1997, s. 606. 
7 F. Zavřel, Kamenný host, Hašlerovo nakladatelství, Praha 1921. 
8 O stycích S. K. Neumanna s mladými básníky píše Zdeněk Kalista v souboru medailonů Tváře ve stínu, Růže, 
České Budějovice 1969, s. 51–78. 
9 Z. Trochtová (ed), Jiří Wolker – Dopisy, Československý spisovatel, Praha 1984, dopis č. 402, s. 427–428. 
Arne Novák byl o pouhé čtyři roky starší než Zavřel, režisér Bor byl dokonce o dva roky mladší. 
10 Cit. dle: Vojtěch Malínek, „Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy“. Časopis Den a jeho role při 
formování české meziválečné avantgardy, Česká literatura 60, 2012, č. 2, s. 179. 
11 V Kalistově pozůstalosti v LA PNP se však nachází nedatovaný dopis F. Zavřela, napsaný zřejmě koncem 
ledna 1921 krátce před zánikem Dne, kde Zavřel Kalistu žádá, aby v pokladně vyzvedl všechny dosud 
nevyplacené honoráře za jeho příspěvky ve Dni. Jednalo se o krátké referáty z několika premiér v pražských 
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Navíc divadlu se zpočátku věnoval hlavně šéfredaktor listu Jan Bor, tehdy šéf činohry 

Švandova divadla v Praze, který pravidelně přispíval teoretickými úvahami. Poté co vedení 

redakce po Borovi převzal Kalista, došlo i k úbytku zpráv s divadelní tematikou. 

Z rozsáhlejších a podepsaných textů najdeme Zavřelovo jméno pod recenzí divadelní hry F. 

V. Krejčího Jelení skála v režii Gustava Schmoranze. Tato Krejčího hra se vskutku stala 

jedním z největších propadáků v historii činohry Národního divadla, neboť se hrála pouze 

jednou a hned po premiéře 12. listopadu 1920 byla z repertoáru stažena. František Zavřel si 

roli kritika vyloženě užil. Snad měl ještě před očima pět let starou recenzi, ve které Krejčí 

označil Zavřelovy hry za nepůvodní a autora obvinil z plagiátorství. V svém textu se Zavřel 

ani nepokusil převyprávět děj hry, neboť jej považoval za natolik slaboduchý, že jim nechtěl 

čtenáře obtěžovat: Jelení skála je prací tak slabou, že ji nelze vážně soudit. Bez útočnosti, bez 

hloubky, bez novosti – strašidelný a mrtvolný přízrak, nic víc. Krátkou zprávu pak zakončil 

latinským zvoláním Que usaque tandem, tedy v přeneseném významu položil otázku, jak 

dlouho nás bude ještě F. V. Krejčí oblažovat svými dramatickými výplody.12 Na tomto místě 

je ale třeba říci, že Zavřel nebyl zdaleka sám, kdo Krejčího hru kritizoval. Oproti K. Z. 

Klímovi, který stejnou hru recenzoval v Lidových novinách, se Zavřel ještě podstatně mírnil. 

Klíma už v úvodu sarkasticky konstatoval: Přisámbůh, sama válka se všemi svými hrůzami 

nezdála se nám tak nekonečnou, jako tyto tři válečné akty pana F. V. Krejčího, a údajná 

slaboduchost hry jej nakonec dovedla k úvaze o smyslu Národního divadla, které hraje tak 

podprůměrné hry, že si snad už ani nelze představit horší.13 

Vydávání Dne bylo už koncem ledna 1921 ukončeno, jednalo o časopisu ztrátový, který 

nesplňoval bezezbytku očekávání vydavatele, jemuž šlo v prvé řadě o propagaci vlastní 

filharmonie. Také Zavřelovo přátelství s okruhem přispěvatelů Dne se optikou dochované 

korespondence s Kalistou jeví jako trochu účelové, neboť Zavřel doufal, že prostřednictvím 

svého angažmá v listě nalezne v Šakovi dobrý finanční zdroj a vydavatele pro vlastní hry. 

Tomu by odpovídalo i Kalistovo hodnocení Zavřela zachycené v pamětech. V nich Kalista 

napsal, že Zavřel na něj působil jako člověk do sebe hodně uzavřený a nesmírně egoistický, 

který když narazil na možného nakladatele, u kterého by mohl vydat vlastní práci, snažil se jej 

všemi prostředky získat pro sebe.14 Nakolik si toto Kalista uvědomoval už tehdy těžko říci, 

v zájmu spravedlnosti je však třeba připomenout, že podobným způsobem jednala většina 

                                                                                                                                                         
divadlech: Jelení skála F. V. Krejčího, Šrámkův Hagenbek, Strindbergův Pelikán, Bourgetův Tribun ad. Srov. 
LA PNP, fond Zdeněk Kalista, nedatovaný dopis (asi konec ledna 1921) F. Zavřela Z. Kalistovi. 
12 F. Zavřel, F. V. Krejčí: Jelení skála…, Den 1, 1920, č. 13, 14. 11., s. 2. 
13 Kazetka [= K. Z. Klíma], Z pražské činohry, Lidové noviny 28, 1920, č. 567, 14. 11., s. 9. 
14 Z. Kalista, , Po proudu života 1, Atlantis, Brno 1997, s. 640. 
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tehdejších autorů, koneckonců i Kalista sám. Ve velké konkurenci, nebylo pro žádného autora 

snadné najít si spolehlivého vydavatele. 

Prostřednictvím vydavatelských aktivit V. V. Šaka si Zavřel chtěl už na konci roku 1920 

zajistit vydání Kamenného hosta.  V této věci pak komunikoval se Zdeňkem Kalistou, 

kterému jakožto šéfredaktorovi Dne předal rukopis začátkem ledna 1921. Zánik časopisu se 

však dostavil nečekaně brzy a poslední číslo spatřilo světlo světa 24. ledna 1921. Šak se po 

zániku listu rozhodl omezit i své další vydavatelské aktivity a po delší prodlevě nakonec 

Zavřelovi rukopis hry vrátil. To by samo o sobě bylo zcela v pořádku, kdyby Zavřel již mezi 

tím nedostal zálohu za odevzdaný text ve výši tří set korun. V září 1922, tedy rok poté, co 

Kamenného hosta vydal v konkurenčním Hašlerově nakladatelství, obdržel oficiální výzvu na 

hlavičkovém papíře Šakovy vydavatelské společnosti Presto, aby do týdne odevzdal zpět 

honorář za Kamenného hosta, který obdržel 20. února 1921. Původní částka byla navýšena o 

dalších čtyřicet korun, neboť zahrnovala úroky a náklady spojené s vymáháním peněz.15 

Zavřel se ani neobtěžoval odpovědět a dopis přeposlal Kalistovi s dodatkem, aby laskavě 

Šakově společnosti vysvětlil, že v inkasované částce byly zahrnuty jeho divadelní posudky do 

Dne a že k rozhodnutí vydat Kamenného hosta jinde byl donucen liknavostí vydavatele, 

neboť rukopis ležel dlouhé měsíce v tiskárně a dohodnutý termín vydání nebyl dodržen.16 

Tato epizoda z podzimu roku 1922 de facto ukončila Zavřelovu spolupráci s okruhem 

mladých autorů.17 

O tom, že si Kalista Františka Zavřela skutečně cenil a považoval jej za jednoho z nejlepších 

dramatiků své doby, svědčí i jeho satira z června 1921, kterou otiskl pod pseudonymem Ivan 

Stý v časopise Rarach, ve které si tropil žerty především z uměleckého sdružení Devětsil.18 

Jak známo Kalista, který členem Devětsilu, na rozdíl od kamaráda Wolkera, nikdy nebyl, 

chtěl proti němu postavit konkurenční skupinu mladých umělců.19 Hlavním hrdinou jeho 

příběhu je bývalý americký prezident Woodrow Wilson, který zavítal do Prahy. Jednoho 

večera absolvoval procházku po večerní Praze za doprovodu neandrtálce, který jej zasvěcoval 
                                                 
15 LA PNP, fond Zdeněk Kalista, dopis vydavatelství Presto F. Zavřelovi ze dne 2. září 1922. 
16 Tamtéž, nedatovaný dopis (asi září 1922) F. Zavřela Z. Kalistovi.  
17 V pozůstalosti Zdeňka Kalisty se nachází ještě strojopis básně Bouřlivá píseň (původní název přepsán na 
Poslední píseň), kterou Zavřel zřejmě nabízel pro časopis Den, ale publikována v něm již nebyla. Srov. LA PNP, 
fond Zdeněk Kalista, strojopis básně F. Zavřela Poslední píseň (asi 1921). Tutéž báseň pak Zavřel nabízel 
k otištění v Národních listech nebo v Jevišti Otokaru Fischerovi pod původním názvem Bouřlivá píseň. Srov. LA 
PNP, fond Otokar Fischer, strojopis básně Bouřlivá píseň s krátkým pozdravem O. Fischerovi z 23. března 1921. 
18 Humoristický časopis Rarach samostatně vycházel v nakladatelství Stanislava Minaříka od roku 1920. Od 
konce května 1921 pak vyšla už jen čtyři čísla jako příloha časopisu Země, jehož vydavatelem byl rovněž 
Minařík. Ivan Stý (Nedevětsil) [= Zdeněk Kalista], Český propagační literární film, Země 2, 1921, č. 9, 30. 6., 
příloha Rarach 2, 1921, č. 9, s. 270–272. 
19 Viz např. text Alessandra Catalana, Zdeněk Kalista aneb Nekonečný boj proti obrovské přesile, Souvislosti 16, 
2005, č. 1, s. 99–110. 
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do zákulisí českého literárního provozu. Na své pochůzce mimo jiné potkali Viktora Dyka 

s Janem Herbenem, bratry Čapky a krátce na to i dramatika Františka Zavřela, který zadumán, 

neboť myslel na nové drama, prezidenta zcela ignoroval. Procházka pak končí průvodem 

Devětsilu, jemuž vévodí socha malíře Zrzavého, portrét básníka Artuše Černíka a zcela na 

konci vůz, ve kterém dlí nejznamenitější všeumělec a polyhistor.20 Že zde měl autor na mysli 

zakladatele sdružení a svého konkurenta Karla Teiga je nanejvýš pravděpodobné. Oslněn 

světlem, jež z něj vyzařovalo, Wilson omdlel a po procitnutí se vydal s lehkou nevolností na 

cestu zpět do hotelu. Zavřel, který bedlivě sledoval kulturní rubriky novin a časopisů a pečlivě 

si vedl výstřižkový archiv, za tento text Kalistovi poděkoval v dopise ze srpna 1921.21 Cesty 

obou autorů se však v té době začaly pomalu rozcházet, nicméně v kontaktu zůstali a 

v Kalistově pozůstalosti se nachází ještě několik listů, ze kterých vyplývá, že si vzájemně 

zasílali své knihy. Tón dopisů zůstal po celou dobu věcný, v zásadě srdečný a přátelský. 

 

SIMSONŮV NÁVRAT 

V dopise ze 4. března 1921 zval František Zavřel přítele Otokara Fischera do Národního 

divadla na premiéru opery Rudolfa Zamrzly Simson, jež vznikla na základě Zavřelova 

libreta.22 Zda se Fischer nakonec slavnostní premiéry zúčastnil, není známo, nicméně autor 

přítomen byl a musel být spokojen, když se na jevišti Národního divadla rozezněla slova z 

jeho prvního dramatu. Skladatel Rudolf Zamrzla s uvedením Simsona počítal již za války, 

neboť jeho hudební rozbor vyšel tiskem v roce 1917. Zamrzla v něm ocenil především fakt, že 

Zavřel soustředil veškerý děj do jediného aktu. Tato koncentrace a jednolitost děje 

konvenovala tehdejší představě o moderní opeře: Netřeba poukazovati na to, jaké výhody má 

toto zhuštění látky. Celá tragoedie leží tu před zrakoma posluchače jakoby vyslovena jedním 

dechem. Od prvního výstupu spěje vše přímo horečně ku předu a od prvního zjevení se 

Simsona cítíte, že tu není návratu zpět. Není zde entraktů, které – ač nezbytné v široce 

založených dramatech – přece ruší celkový dojem. Tato jednolitost zpracované látky je 

rozhodně jistou výhodou. Hudební drama dneška nehlásí žádné evangelium, žádné světové 

názory, ale zabývá se jen určitými problémy, které snad náhodou vykřesaly v individualitě 

umělcově jiskru zájmu.23 

                                                 
20 Ivan Stý (Nedevětsil) [= Zdeněk Kalista], Český propagační literární film, Země 2, 1921, č. 9, 30. 6., příloha 
Rarach 2, 1921, č. 9, s. 272. 
21 LA PNP, fond Zdeněk Kalista, dopis F. Zavřela O. Fischerovi ze 17. srpna 1921. 
22 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi ze 4. března 1921. 
23 Rudolf Zamrzla, Simson, Fr. Urbánek a synové, Praha 1917, s. 9–10. 
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Hudební provedení, ale i text libreta jako takový ocenil po premiéře v Národních listech 

hudební publicista Antonín Šilhan, který se kromě zhodnocení Zamrzlova hudebního 

novátorství zaměřil i na posouzení libreta. Ve svém textu poukázal na výhody Zavřelova 

textu, jež spočívaly v dramatickém temperamentu a v koncentrovaném dialogu. Stejně jako 

autor hudby a dirigent představení v jedné osobě Rudolf Zamrzla si na textu cenil skutečnosti, 

že děj dramatu je sevřený a nerozbíhá se do vedlejších epizod, jež by odváděly skladatelovu i 

divákovu pozornost.24 Tato slova musela být pro Zavřela zadostiučiněním, neboť v krátké 

době se již podruhé (poprvé v případě inscenace Kamenného hosta) setkal s příznivým 

hodnocením toho, co považoval za přednost svých her. 

Daleko více než k premiéře Simsona upínal Zavřel svou pozornost k lednové premiéře své hry 

ze současného života Návrat. Inscenace v režii Karla Vávry se ujalo Vinohradské divadlo. 

Datum 22. ledna 1921 bylo velkou premiérou hlavně pro autora samotného, neboť se konečně 

dočkal uvedení na prestižní divadelní scéně v hlavním městě. Hra byla součástí společenského 

večera, kdy v první půli diváci shlédli Zavřelův Návrat a po přestávce se hrála Hydra Jiřího 

Mařánka. 

Zavřel zasadil svůj příběh do května roku 1920, kdy ve společnosti silně rezonoval návrat 

legionářů do vlasti. Proto také Zavřelovým hrdinou není nikdo jiný než legionář. Jmenuje se 

Bedřich Ker a po čtyřech letech se vrací z Ruska domů. Zde jej očekává manželka Eva, otec 

Rudolf a několik přátel. Potud by bylo vše v pořádku, kdyby ovšem v době Bedřichovy 

nepřítomnosti nenavázala Eva poměr s mladým stavitelem Jiřím Lexou. Proto se také Eva 

rozhodne s Lexou rozejít ještě před návratem muže. Z této zápletky vychází budoucí konflikt, 

neboť díky svému vztahu se Jiří a Eva ocitli nad pomyslnou propastí, do které se pozvolna, 

nezadržitelně řítí. Bedřichovo manželství s Evou bylo před odchodem do války v troskách, 

Bedřich odcházel jako muž bez pevných zásad, který se však domů vrací – slovy autora – do 

základů změněn.25 Vnitřní proměnu přitom prodělal právě v Rusku: Byl rok 1917. Kam jsi 

pohlédl, všude jsi zřel nezadržitelný rozklad. Lidé, věci, nitra, massy, všechno kolem tebe se 

neslyšně lámalo a sesouvalo. Kam jsi vztáhl ruku, hmatal jsi propast anebo tlení. Byl to 

jedinečný obraz dokonávajícího organismu, který nemá vůle ani sil čeliti svému poranění a 

který mu snad ještě tolstojovsky žehná jako plodnému zdroji svých babských slz a ještě 

babštějších nářků.26 Z těchto pocitů marnosti a z následného přerodu se Bedřich po návratu 

domů vyznává takřka na potkání každému. Hlásá „evangelium proměny“ (opět zde máme již 

                                                 
24 aš. [=Antonín Šilhan], Divadlo a umění. Národní divadlo, Národní listy 61, 1921, č. 66, 8. 3., s. 4. 
25 F. Zavřel, Návrat, Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1920, s. 44. 
26 Tamtéž, s. 42. 



90 
 

ve starších Zavřelových básních akcentovaný motiv přerodu či proměny, kdy něco nového se 

rodí na troskách starého) a rozhodne se vybudovat svůj život na nových základech. Evu 

ovšem tíží vlastní provinění, tuší, že nelze budovat nový život po boku manžela postavený na 

lži a hříchu. Vztah s Jiřím sice ukončila, avšak odnesla si z něj těhotenství. Chce se očistit, 

proto se rozhodne manželovi přiznat. Bedřich, který je zaujat jen sebou samým její zpověď 

odmítá. Chce být nad věcí a „velkoryse“ manželku přehlíží. Situace se však vyhrotí poté, co 

přijde zpráva o sebevraždě Jiřího. Zoufalá Eva se zhroutí, její vyznání již nelze odmítnout. 

Bedřichovi sdělí, že s Jiřím udržovala čtyři roky milostný poměr. Nyní se však rozhodla odejít 

i navzdory prosbám manžela, který jí nakonec nevěru odpouští. Bedřicha zanechá samotného 

společně s jeho krásným snem o novém společném životě. 

Zajímavé je, že vyústění hry knižního vydání se lišilo od vinohradské inscenace. Autor se 

zřejmě domluvil s režisérem inscenace na jiném závěru, ve kterém odcházející Eva svůj život 

předčasně ukončí několika výstřely z revolveru. Na tento alternativní konec Zavřel v knižním 

vydání upozornil, aniž by však vysvětlil důvod pro takovou změnu. Odlišný závěr Návratu 

byl dokonce v rozporu s míněním šéfa činohry Hilara. Až v dopise Stanislavu Lomovi Zavřel 

vysvětlil, proč do inscenace prosadil takový drastický konec: …Eva přeci jen skončí 

sebevraždou, navzdor dr. Hilarovi. 1) její milenec objevil se ubohým a bezvýznamným a je 

mrtev 2) její muž je pro ni ztracen 3) její vnitřní obsah je popleněn 4) je těhotná 

s nemilovaným mužem. To snad na sebevraždu stačí. Navíc si ve stejném dopise posteskl, že 

jen s velkým sebezapřením akceptoval fakt, že se jeho Návrat bude hrát společně 

s Mařánkovou Hydrou. Takové hry prý sám psal zhruba před sedmi lety a divadla mu je bez 

milosti okamžitě vracela, nyní je nová doba a Mařánkův podprůměrný kus se hraje bez 

problému hned.27 

I v Návratu Zavřel ve velké míře těžil ze svých vnitřních bojů, což ostatně doznával 

v korespondenci. Otokaru Fischerovi po premiéře sliboval, že už napříště odloží to neustále 

vtíravé selbstportrétování.28 Ve druhé rovině pak byl Návrat jednoznačným manifestem, 

skrze nějž autor deklaroval svůj světonázor.29 Předně v něm nechyběla kritika Ruska (Nemohl 

jsem pochopit lásku, která se mu zde nesla vstříc. Byla samozřejmě zklamána a bude ještě.30) 

                                                 
27 LA PNP, fond Stanislav Lom, nedatovaný dopis (asi leden 1921) F. Zavřela S. Lomovi.  
28 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 26. ledna 1921. 
29 Divadelní kritik Hanuš Jelínek tento aspekt Zavřelovy hry dobře vystihl ve své glose v časopise Lumír, kdy 
napsal, že hra je geometrické schéma, program, než dílo, víc vůle, chtění, úsilí, než realisace. Srov. H. Jelínek, 
Poznámky divadelní, Lumír 48, 1921, č. 5–6, s. 164. Františka Zavřela popudila Jelínkova glosa, jež navozovala 
dojem, že hra je vlastně kalendářová a banální. V dopise, který Jelínkovi adresoval se proti tomu ohradil, aby své 
argumenty podpořil, zaslal kritikovi rovnou rukopis své nové hry (zřejmě Dravce). Srov. LA PNP, fond Hanuš 
Jelínek, nedatovaný dopis F. Zavřela H. Jelínkovi.  
30 F. Zavřel, Návrat, Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1920, s. s. 68. 
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a také nejmladší generace, která chce žít jen pro dnešek: Vy mladí jste především nervosní, 

říká Bedřichův otec, Všichni do jednoho jste spiti okamžikem, tkvíte příliš na barevném 

povrchu věcí a neprobíjíte se do hloubek, které jsou mimo váš lup, neboť to co uchvacujete vy 

a čemu vy říkáte hloubka, je v očích nás starých stále ještě mělkost byť třpytná. (…) Nejste 

staviteli. Jste příliš dekorační (…) Stavba je především opak vašeho impressionismu, neboť 

jste impressionisty i když to popíráte. Stavba je vůle, která vám chybí.31 V těchto myšlenkách 

jednoznačně zazněla Zavřelova averze vůči avantgardě, jeho odpor proti kolektivnímu 

myšlení, společným manifestům a levicovosti, jež vedou k zpovrchněním hodnot, jejichž 

nositelem může být jen osobnost se silnou vůlí, střežící svou pevnou kulturu (viz báseň 

Hanel). S novými pseudohodnotami je třeba bojovat. Takový zápas musel Bedřich podstoupit 

v Rusku, kde si sáhl až na samé dno: Začal jsem žítí znovu. Tváří ve tvář šílenému rozkladu, 

který kolem dokola pokračoval s úžasnou rychlostí budoval jsem tvrdou a přísnou stavbu 

svého zítřku.32 Každý z hrdinů dramatu si během čtyř válečných let prožil vlastní příběh, který 

si z minulosti nese s sebou. A protože směřovat do budoucnosti nelze bez přiznané minulosti, 

musí Eva od manžela odejít. 

Snad s výjimkou Jindřicha Vodáka a Jaroslava Hilberta se Zavřelovou hrou necítil nikdo 

z recenzentů silněji osloven. Nejvíce pochopení měl pro autora již tradičně Jindřich Vodák, 

který si cenil Zavřelova přístupu k dramatu jako takovému, fascinovala jej autorova chuť 

zmocnit se jeviště a urvat konečně vavřín slávy pro svou mladou hlavu. Zakládá-li se drama 

na jakési zázračné formuli, nevěří už Zavřel, že by byla ještě jiná, nežli ta, kterou právě 

popadl. Je mu zahrnuta ve dvou kouzelných slovech, z nichž jedno je nezbytně onen 

napoleonský „boj“ a druhé „stavba“.33 Vodákovi imponovala autorova posedlost divadlem, 

jeho elán a chuť bojovat o vysněné místo na slunci. Snad i proto byl k Zavřelovým hrám 

někdy až příliš shovívavý. Jaroslav Hilbert pro změnu zopakoval to, co již uvedl na adresu 

předchozích Zavřelových her. Autorovi neupíral energii a snahu vyslovovat se 

prostřednictvím dramatu k dnešku, zároveň opakovaně upozornil na fakt, že Zavřelovi chybí 

schopnost vcítění se do charakteru postav více plastiky, více konkrétnosti, více přítomnosti…34 

I tuto hru proto vnímal zatím jen jako smělý pokus, nicméně příslib do budoucna. 

                                                 
31 Tamtéž, s. 28–29. 
32 Tamtéž, s. 43. 
33 jv [= Jindřich Vodák, Nadšený dramatik. K vinohradské premiéře Zavřelova „Návratu“, Jeviště 2, 1921, s. 40–
41. 
34 J. H. [= Jaroslav Hilbert], Z našich divadel. Návrat, Venkov 16, 1921, č. 20, 25. 1., s. 2. Hilbertovy recenze si 
Zavřel evidentně nejvíce cenil, v dopise Stanislavu Lomovi ji označil za neuvěřitelně příznivou. Srov. LA PNP, 
fond Stanislav Lom, nedatovaný dopis (asi leden/únor 1921) F. Zavřela S. Lomovi. 
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Co však Hilbert jen naznačil, to za něj dopověděl nelítostný Arnošt Procházka v Moderní 

revue. Tomu se podařilo přesně pojmenovat slabiny Zavřelovy hry, a jak bylo jeho zvykem 

doprovodit své hodnocení výrazným kritickým gestem. Proti tématu jako takovému nic 

nenamítal, naopak to považoval za nosné, neboť vybízelo k rozehrání skutečného dramatu. 

Jeho zpracování ovšem hodnotil jako velmi slabé, protože autor nedovedl představit reálné 

postavy, nýbrž pouze deklamující figury užívající mocných a záludných slov, která měla 

odhalovati jejich niterné hlubiny, boje, naděje i pády, ale která jen zněla a duněla, někdy 

hodně intensivně a skorem dramaticky, co člověk, živá bytost, zůstávala nám daleko cizí a 

přímo mátožnou.35 Přitom je třeba říci, že si Zavřel Procházkových recenzí velmi vážil a 

přísnému kritikovi se v korespondenci snažil vysvětlovat svoje záměry. Krátce po premiéře 

Návratu, snad v obavě před přísným soudem, adresoval Procházkovi tato slova: Zaryl jsem se 

– naposled – do svého nejosudnějšího problému a vztyčil jsem jej proti voluntaristickému 

Rusku. Snad jsem ztratil z očí hru – ale mě šlo o víc. Snad jste si všiml, s jakým jásotem se na 

mne vrhli lidé obdivující jindy metafysické drama A. Jiráska a Comp. Nezáleží mi na tom. 

Neustanu, dokud nestvořím – drama.36 

Recenze Emila Trévala (vl. jménem Václav Walter) ve Zvonu se nesla v podobném duchu 

jako posudek Procházkův, snad byl autor v některých částech i příkřejší. Co nás však na této 

recenzi zaujme je potvrzení Kalistových slov o někdy až nekritickém nadšení mladých literátů 

pro tvorbu Františka Zavřela. Recenzent totiž v závěru textu připojil i několik vět o diváckém 

ohlasu. Údajně vlažný potlesk vyprodaného hlediště „narušili“ bouřlivě tleskající studenti 

(zda byli na premiéře přítomni Kalista s Wolkerem není známo, ale je to pravděpodobné), 

kteří po druhém jednání vyvolali na scénu autora. Ten zřejmě své poděkování pojal jako malý 

happening, neboť zveselil truchloherní náladu svými groteskními pohyby na scéně.37 

S premiérou Návratu byl František Zavřel spokojen, což dosvědčuje poděkování adresované 

Vinohradským hercům, který druhý den po premiéře odeslal Otokaru Fischerovi k otištění v 

časopisu Jeviště.38 Text ovšem (není zcela jasné proč) nevyšel. Autor v něm děkuje hercům za 

jejich výkony, ovšem způsobem, který má blízko k rétorice generála, jenž promlouvá k vojsku 

                                                 
35 Alap [= Arnošt Procházka], Čtyři české premiery, Moderní revue 1920/1921, sv. 36, s. 150. V podobném 
duchu se nesla i krátká recenze Miloslava Novotného, který si dovolil zkritizovat i vyvanulý jazyk. Srov. M. N. 
M. N. [= Miloslav Novotný]: Divadlo, Nové Čechy 4, 1920/1921, s. 245. 
36 LA PNP, fond Arnošt Procházka, nedatovaný dopis (asi únor 1921) F. Zavřela A. Procházkovi. 
37 Et [= Emil Tréval], Divadlo, Zvon 21, 1920/1921, č. 20, s. 280. 
38 Jak však vyplývá ze Zavřelových vzpomínek tato spokojenost neměla dlouhého trvání, respektive autorova 
nespokojenost se dostavila poté, co byla jeho hra po pěti reprízách stažena z repertoáru. Rozepře kolem Návratu 
pak byly i příčinou Zavřelova konfliktu s Arnoštem Dvořákem, který proti Zavřelově hře upřednostňoval 
Mařánkovu Hydru, která ač neměla také dobré recenze, nebyla z repertoáru divadla odstraněna tak brzy. Srov. F. 
Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Praha, s. 
51–52. 
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po vyhrané bitvě. Je zde plno bojových výrazů jako útok, bitva, boj, vítězství a je zjevné, že 

Zavřel se zde stylizoval do role vojevůdce (Napoleona), který svedl bitvu o budoucnost 

dramatu: Moje drama bylo pouhým bitevním polem a Vy jste na něm bojovali. Vítězství náleží 

Vám. Jsem s Vámi spokojen.39 Není však jisté zda toto silácké gesto by hercům samotným 

imponovalo. 

O to méně spokojen pak byl Zavřel s kritickými ohlasy. V jednom ze svých dopisů Stanislavu 

Lomovi dokonce psal o sprostých a pitomých kritikách, které pro něj nepochopitelně 

příznivěji hodnotili Mařánkovu Hydru než jeho Návrat.40 Na straně druhé jej nepříznivé 

reakce snad přiměly k jisté sebereflexi, neboť se zdá, že pod vlivem recenzních ohlasů svůj 

Návrat sám nakonec zavrhl. Už v březnu 1921 napsal v dopise Arnoštu Procházkovi, že ke 

své hře má nyní již jasně odmítavé stanovisko: Byl jsem až dosud spit dialogem, tak jak 

píšete. Nyní teprve začínám psáti – drama.41 Symbolickou, lapidární tečku pak za svým 

Návratem učinil na pohlednici adresované Stanislavu Lomovi, když napsal: Návrat byla úplná 

pitomost, souhlasím. Konečně.42 

 

GENERACE 

Tématu návratů se v tehdejší literatuře nevěnoval zdaleka jen Zavřel.43 Byla to přirozená 

reakce spojená s hledáním vlastní identity a místa ve společnosti po několikaletém válečném 

odloučení tisíců obyvatel. Například Jiří Mahen se ve své hře Generace, která měla premiéru 

v Národním divadle v říjnu 1921, zabýval otázkou, nakolik může mladého člověka změnit 

dlouhé odloučení od domova, když navíc pobývá v prostředí, které klade vysoké nároky na 

psychickou i fyzickou odolnost jednice (tedy v armádě). Zatímco Mahenův hrdina Jan se 

vrací z vojenské služby, kde po vzniku republiky bojoval-nebojoval za ochranu hranic s 

Maďarskem, přeměněn v uvědomělého jedince, člověka který chce čestně a odpovědně žít, 

vrací se Zavřelův hrdina Bedřich jen proto, aby zvěstoval světu svou vlastní proměnu. Slovy 

Jindřicha Vodáka Zalkl by se věru nadšený Zavřel nadrženou radostí, kdyby o svém objevu 

                                                 
39 LA PNP, fond Otokar Fischer, strojopis F. Zavřela Vinohradským hercům z 23. ledna 1921. 
40 LA PNP, fond Stanislav Lom, nedatovaný dopis F. Zavřel S. Lomovi. 
41 LA PNP, fond Arnošt Procházka, dopis F. Zavřela A. Procházkovi z 20. března 1921. 
42 LA PNP, fond Stanislav Lom, pohlednice F. Zavřela S. Lomovi z 23. března 1921. 
43 Že se jednalo o téma živé, dokazuje například hra o jednom dějství Arnošta Dvořáka Mrtvá. Její nastudování 
se uskutečnilo v pražském hotelu Centrál, kde sídlil známý kabaret Červená sedma. Premiéru představení mělo o 
Vánocích 1919 (25. 12.) pod vedením Eduarda Basse a Jiřího Dremara. Dva opilí muži vzpomínají na zemřelou 
ženu, přičemž pro jednoho byla táž žena manželkou a pro druhého milenkou. Tato žena se oběma mužům náhle 
zjeví, aby jim sdělila, že nezemřela, nýbrž se vrací z Ruska domů, neboť zemi zachvátil komunismus. Motiv 
návratu z daleké země zde pak stejně jako u Zavřela slouží ke kritice ruských poměrů. Srov. A. Dvořák, Mrtvá. 
Hra s láskou, smrtí a životem, Zátiší, Knihy srdce a ducha (B. M. Klika), Praha 1920. 
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neměl hned povídat celému světu.44 V tomto je však Mahen zcela jiný, neboť jeho cesta vede 

od individuality jedince k celku a prospěchu společnosti, kdy nový člověk je částí 

společenství, které buduje nový stát. Mahen byl možná idealista, který však v proměně 

člověka viděl potenciál pro celkovou proměnu společnosti v lepší a funkční organismus. 

Mahenův hrdina vstupuje do služeb státu proto, aby jej udělal dokonalejším, zatímco 

Zavřelovu Bedřichu Kerovi slouží společnost jen jako prostředek pro vlastní proměnu a 

seberealizaci. I z těchto důvodů měla velká část recenzentů ze Zavřelových inscenací 

neodbytné pocity, že postavy jsou jen mluvící figury, jež autorovy slouží k deklamaci 

vlastních názorů, podobně jako jejich emoce jsou řízeny a přesně dávkovány autorem a 

nevychází z přirozených pohnutek postav. 

Kromě Mahenovy Generace se pro srovnání nabízí také hra Otokra Fischera Orloj světa, jež 

měla premiéru na Vinohradech v únoru 1921, jen měsíc po premiéře Návratu. I zde jsme 

svědky návratu do vlasti. Mladý intelektuál a politik Jiří Paulus žil v době války v cizině, kde 

bojoval za vznik samostatného státu. Svou vlast však zastihne rozeštvanou vnitrními sváry, 

sociálními bouřemi a politickými intrikami. Navíc doma nachází v podobné rozervanosti i 

svou snoubenku Ljubu, která se nedokáže rozhodnut, zda více miluje Jiřího či jeho bratra 

Franka. Jak už jsme uvedli dříve, také Fischer obdivoval výrazné postavy, jeho hrdinové jako 

Herakles či Petr z Lomu z Přemyslovců vedou boj na život a na smrt. Orloj světa však 

zajímavě odráží proměnu Fischerovy dramatiky v kontextu politické a společenské změny po 

vzniku republiky. Ta spočívala v relativizaci dosavadních „starých“ hodnot. Svět včerejška se 

přežil a s ním skončila i doba velkých hrdinů. Silného vůdce měl nahradit kolektivní duch a 

obyčejný člověk. Proto také Fischerovu hru tolik oceňoval Karel Čapek, který hned po 

premiéře napsal pochvalný referát do Národních listů.45 A ze stejného důvodu se Zavřelova 

oslava silného jedince mohla již na počátku dvacátých let mnohým jevit jako přežilý 

anachronismus. 

Mimochodem nebyl to ani Zavřel, a dokonce ani Otokar Fischer, kdo se stal v prvních 

měsících roku 1921 skutečnou hvězdou českého divadla. Největší obdiv tehdy nesklízel nikdo 

jiný než právě Karel Čapek, jeho hra R. U. R. měla premiéru na jevišti Národního divadla jen 

tři dny po uvedení Zavřelova Návratu. Svým obsahem a formou Čapkova hra vzbudila velký 

ohlas a vyprovokovala Otokara Fischera k obsáhlé úvaze, která spočívala ve srovnání 

Zavřelovy a Čapkovy dramatiky na stránkách Jeviště. Oba autoři Fischerovi symbolizovali 

                                                 
44 jv [ = Jindřich Vodák], Nadšený dramatik. K vinohradské premiéře Zavřelova „Návratu“, Jeviště 2, 1921, s. 
41. 
45 K. Č. [ = Karel Čapek], Divadlo a umění. Orloj světa, Národní listy 61, 1921, č. 54, 24. 2., s. 4–5. 
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dva vyhrocené protipóly, které způsobem tvorby, ale i uchopením a zpracováním látky, 

představovaly odlišné pohledy na svět, dva světonázory. Zároveň pro něj oba symbolizovali 

tvůrčí osobnosti, které v dané době – každá svým jedinečným způsobem – nejvýrazněji 

přispívají k vývoji české dramatické tvorby.  

Zavřel je v očích Fischera dříč, který hledá, staví a buduje své hry jako monumentální stavby 

z mramoru. Oproti tomu Čapek neřeší otázku formy, nepřináší do vývoje dramatu nic nového, 

nemá to ani zapotřebí, neboť pro něj je jeho vlastní výpověď o světě mnohem důležitější než 

otázky vnější úpravy. U Čapka nachází Fischer nenucenou duchaplnost, náplň, kdy obsah 

s převahou vítězí nad hledáním nových výrazových forem. V závěru textu pak upozorňuje, že 

kritici a teoretici divadla se dlouhá léta sami přou a lámou si hlavy s otázkami dramatického 

stylu a koncepce a náhle, kde se vzal, tu se vzal, přichází kdosi, kdo k sobě strhne pozornost, 

ačkoli – či protože? – byl nezaujat jejich zájmy a neobtěžkán jejich učenostmi. Razí cestu, 

proniká do ciziny, stává se módou.46 Ačkoli Fischer text neukončil nějakým jasným závěrem, 

z kontextu jeho článku vyplývá, že se cítil okouzlen Čapkovým pojetím dramatického stylu, 

který mu přišel myšlenkově nosnější, přestože po formální stránce neodpovídal klasickému 

pojetí dramatu.47 

Divadelní týdeník Jeviště vedený Otokarem Fischerem a Jindřichem Vodákem začal vycházet 

v nakladatelství Františka Borového v lednu 1920. Moderně pojatá revue se měla věnovat jak 

teoretických úvahám, tak časovým zprávám z divadelního prostředí, zejména podrobným 

recenzím, na které v denním tisku nebyl dostatečný prostor. Vedle toho Jeviště přinášelo i 

ukázky z nových her či překladů a básně. Oba redaktoři se snažili časopis budovat jako 

platformu pro setkávání nejrůznějších názorů, proto zde najdeme vedle konzervativněji 

pojatých textů Jaroslava Hilberta či Jaroslava Marii i příspěvky mladých levicových 

avantgardistů, jako byli v té době Jindřich Honzl či František Götz. Také František Zavřel se 

po zániku Dne snažil v Jevišti autorsky uplatnit. Poprvé zde na konci prvního ročníku 

uveřejnil text nazvaný Ignorabimus, jež se měl stát součástí jeho nové tragédie. Tento 

monolog pak včlenil do hry Kamenný host, který v úvodu pronáší Don Juan.48 Ve 

zkarikované podobě se pak stejná pasáž objevila znovu ještě jednou v komedii Oba 

Kokoškové z roku 1923, která se ale nikdy nedočkala jevištní realizace. Ke hře samotné se 

                                                 
46 O. F. [= Otakar Fischer], Otázky dramatického stylu, Jeviště 2, 1921, s. 105. 
47 O Čapkově hře R. U. R. Fischer také napsal pochvalnou recenzi do Národních listů. Srov. Ot. F. [= Otakar 
Fischer], Divadlo a umění. Národní divadlo, Národní listy 61, 1921, č. 26, 27. 1., s. 4–5. 
48 V dopise Otokaru Fischerovi v září 1921 F. Zavřel napsal: Dovoluji si Ti poslat právě dotištěného K. H. dříve, 
než vyjde jako kniha. Jsou v něm četné radikální změny: I. scena je začátek opuštěného dramatu Ignorabimus, 
který si otiskl svého času v Jevišti. Ďábel je tu teprve domyšlen a dokreslen. (…). Srov. LA PNP, fond Otokar 
Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi ze dne 18. září 1921. 



96 
 

v následující kapitole ještě vrátíme. Od druhého ročníku pak v Jevišti otiskoval krátké 

poznámky a úvahy o divadle, ale též o svých oblíbených osobnostech jakými byli 

Shakespeare, Goethe a samozřejmě Napoleon Bonaparte.49 

Jestliže jsme v souvislosti s premiérou Návratu napsali, že tato Zavřelova hra nezaznamenala 

žádný výrazný ohlas u kritiky, ba ani u diváků, ke zcela jiné situaci došlo na konci roku 1921 

v souvislosti s prosincovou premiérou nové hry Dravec. Tuto hru můžeme označit za dílo, 

které v pražském divadelním prostředí vyvolalo senzaci, neboť v něm údajný autorův 

cynismus dosáhl svého vrcholu. Zajímavé je, že Dravec nebyl přijat na Vinohradech jako 

předchozí Návrat. Na místě dramaturga totiž na podzim 1921 došlo ke změně, kdy do této 

funkce nastoupil Karel Čapek. A jelikož už dobře známe Čapkův výrok na adresu Zavřelovy 

hry o Přemyslu Otakaru II., dá se předpokládat, že podobně Čapek smýšlel i o Dravcovi, tedy 

za předpokladu, že jej Zavřel tomuto divadlu vůbec nabídl.  

 

MORALISMUS SEM, AMORALISMUS TAM 

Ještě před samotným uvedením ve Stavovském divadle otiskl Zavřel v Jevišti následující text: 

Možná se řekne o hlavní postavě mé hry: schema. Budiž! Já jí vyslovil všechno podstatné, co 

žiji, celý můj napoleonský kult, všechny dravčí okamžiky, které jsem kdy uchvátil, jsou ji 

oslaveny. Schema? Budiž! Mě při něm bylo blaze a pevně, víc než mým druhům v řemesle při 

jejich Armeleutstylu.50 V souvislosti s uvedením Dravce se v životě Františka Zavřela začal 

projevovat další zajímavý jev, a tím byla skutečnost, že si jako jeden z mála tehdejších autorů, 

začal budovat, řečeno dnešními slovy, mediální obraz. Záhy pochopil, že přijetí jeho děl do 

značné míry souvisí s mediálním ohlasem, věděl, že autor musí být vidět a slyšet a není vždy 

úplně důležité, zda kritika je pozitivní či negativní. Podstatné je, že se o autorovi píše nebo 

mluví. V korespondenci lidí, kteří v daný čas pracovali jako redaktoři novin či časopisů 

nacházíme Zavřelovy prosby a „instrukce“ k otištění krátkých, informačních textů, kde se měl 

čtenář dozvědět, jakou hru autor připravuje, do jakého divadla ji zadal k uvedení, co nového 

chystá pro příští rok atd. Když si uvědomíme v jakém rychlém tempu Zavřel vydával a psal, 

nemůžeme se divit, že tohoto autora byly po celá dvacátá lét „plné noviny.“ 

Druhou Zavřelovou selfpromotion před premiérou nové hry bylo otištění básně Óda na život 

v Národních listech, které ochotně zprostředkoval Otokar Fischer.51 Verše oslavující život a 

boj pak byly čteny před samotným začátkem Dravce. O to s větším napětím byl nový 

                                                 
49 Srov. F. Zavřel, Poznámky a Drobné myšlenky, Jeviště 2, 1921, s. 716 a 751–752. 
50 F. Zavřel, Drobné myšlenky. Před premiérou Dravce, Jeviště 2, 1921, s. 751. 
51 F. Zavřel, Óda na život, Národní listy 61, 1921, č. 277, 9. 10., s. 1. 
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Zavřelův divadelní kus očekáván. V atmosféře blížících se Vánoc premiéra proběhla 17. 

prosince 1921 a polemické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Do debaty o hře se 

tentokrát nezapojili jen kritici, ale zajímavým způsobem se připojili rovněž diváci a dokonce 

samotní herci. 

V Dravci se Zavřel pokusil zhmotnit své dosavadní představy o silném jedinci, kterému patří 

budoucnost. Vykreslil portrét muže, řekněme kleistovského hrdiny, který nehloubá o smyslu 

života, jeho účelu a cíli, nýbrž jedná. Hlavním postavou je bohatý továrník, majitel oceláren 

Richard Dux, jehož k vůdcovství predestinuje nejen jméno samo, ale především jeho 

povahové rysy. Je to člověk pracovitý, cílevědomý a tvrdý k sobě i svému okolí, který kromě 

bohatství oplývá šarmantním vzhledem a elegantním vystupováním. Dux jednoho dne dojde k 

závěru, že jej jeho vlastní žena Věra omrzela, proto se ji rozhodne „vyměnit“ za její mladší 

sestru Olgu. A zatímco se Olgy zmocňuje přímo na jevišti, páchá jeho zoufalá žena ve 

vedlejším pokoji sebevraždu. Závěr dramatu, který byl mnohými chápán jako oslova 

bezcitnosti a cynismu, kdy ambiciózní Richard s přehledem dosahuje všeho, co si předsevzal 

a bezbranná manželka umírá, pobouřila diváky i kritiku. Skandalizace hry způsobila, že se jí 

věnovaly snad všechny deníky vycházející v tehdejším Československu. Časopis Jeviště pro 

větší přehlednost uveřejnil na závěr ročníku přehled všech publikovaných recenzí o hře 

Dravec v rubrice Zrcadlo kritiků a kritik. 

Kromě otázek vysloveně etických se námitky divadelních recenzentů týkaly především 

přílišné literárnosti textu, jinými slovy že mladému dramatikovi nedostává se pravého, 

potřebného styku s životem.52 Tím si také vysvětlovali autorův cynický přístup k lidem, který 

je prost veškerých emocí. Otokar Fischer napsal, že Duxova „vítězství“ jsou příliš snadná a 

tedy nereálná, v životě se nevyhrává jen způsobem jako by foukl do domečku z karet.53 Se 

stejnou lehkostí, s jakou jde Věra vykonat svůj poslední čin padá do Duxovy náruče Olga. 

Pohnutky obou žen pro takové jednání nejsou dostatečně vysvětleny a nevycházejí z jejich 

vnitřního vývoje. V tomto ohledu hru nepřijal ani Zavřelovi jinak příznivě nakloněný Jindřich 

Vodák, jenž ve své recenzi uvedl, že celé drama je pouhým stylistickým děláním scén a 

dialogů domněle dramatických.54 

Obsáhle se Dravci věnoval v Tribuně Josef Kodíček. Už ze samotného způsobu jakým je 

Kodíčkova recenze napsána lze usoudit, že patřil ke kritikům, jehož Zavřelovo dílo zajímalo a 
                                                 
52 Zrcadlo kritiků a kritik: Dravec, Jeviště 2, 1921, s. 780. V rubrice se objevily ukázky z recenzí Stanislava 
Loma v Českém slově, Otokara Fischera v Národních listech, Jindřicha Vodáka v Čase, K. Z. Klímy v Lidových 
novinách, Hanuše Jelínka v Národní politice, Jaroslava Hilberta ve Venkovu, Marie Majerové v Rudém právu, 
Zdenky Háskové v Československé republice a Václava Tilleho v Prager Presse. 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž. 
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snažil se k němu přistupovat s pochopením a nepředpojatě. Jak z recenze, tak z dochovaných 

fragmentů korespondence je patrné, že se Zavřelem v těchto letech udržoval přátelské styky a 

snažil se s ním o jeho psaní diskutovat i soukromě. Přesto si na adresu autora dovolil několik 

nepříliš lichotivých postřehů, které se totiž bezprostředně dotýkaly Zavřelova osobnostního 

profilu, který se často urputně promítal do jeho tvorby: Zavřel jest z nejsubjektivnějších 

dramatotepců, které jsem na své životní pouti potkal. Jeho subjektivita, kterou kdysi tak 

nešťastně uhranul ten brejlovec Nietzsche, jest tak posedlá jediným svým voluntaristickým 

problémem (vůle k moci, nadčlověk, opovržení slabým, čin, Napoleon, Cesare Borgis atd…), 

že mu sedí jako pojmový pytel před jediným okénkem do světa.55 Kodíčkova slova o 

subjektivitě autora jen potvrzují naše předchozí interpretace Zavřelových děl. Jasně vidíme, 

jak autor vkládal do svých postav své prožité zkušenosti a především názory na svět kolem 

sebe. Nejinak je tomu v Dravci, který je autorovým manifestem, kdy nenechává nikoho na 

pochybách, jak si představuje hrdinu dnešních dnů. Pokud čteme Zavřelovy dramata i 

s vědomím, že do svých postav autor projektuje své já, jak na to koneckonců Kodíček 

upozorňoval, zjistíme, že tolik odmítaný hlavní hrdina Richard Dux je vlastně autorovým alter 

egem, jistě ne v absolutním slova smyslu, ale v jeho promluvách se zrcadlí stejné myšlenky, 

které Zavřel formuloval v korespondenci či v publikovaných článcích. Nejvýrazněji pak 

v závěru hry, kdy se Richard snaží Olze vysvětlit, proč je tak necitelný ke svým blízkým. 

Zdrojem jeho chladného vystupování není jen utilitaristický kalkul, nýbrž jakási strašlivá síla, 

která vře bez mého přičinění a proti mé vůli v mých ňadrech. Nechci jí uhořet a vrhám ji 

proto mimo sebe, tváří ve tvář lidem, nechť se brání, tak jako jsem se ubránil já. To jest moje 

zločinectví, o kterém se vypravují mythy. Neničím, nechci ničiti. Neznám rozkoše ze zla, o 

kterém mluví do omrzení básníci. Kdo ničí, jest onen strašlivý démon, který sídlí v mých 

ňadrech. Nenávidí mne na život a na smrt a vrhl by se nejraději na mne, já však, zřejmě 

zbabělec, konfrontuji jej s lidmi a on se bije s nimi. On je nepřemožitelný, nikoli já.56 Jakoby 

skrze Duxův monolog znovu k divákům promlouval sám autor, který odhaloval svůj vnitřní 

boj s podivnými démony, kteří jej pronásledují i své propadnutí satanismu, se kterým se kdysi 

svěřil spolužáku z gymnázia. Kritika pochopitelně autorovi vytýkala přemrštěný cynismus  

hlavního hrdiny a celkem logicky opomenula výše uvedený Duxův monolog. Nebylo ani 

jejím úkolem identifikovat tato slova jako autorovo „vyznání“. Přesto je ze zpětného pohledu 

jisté, že uvedená pasáž je částečně klíčem k porozumění autorově potřebě vyjadřovat se 

dramatickou formou. Zavřel se pokusil zlo objektivizovat do jakési zničující síly, jež existuje 

                                                 
55 K-ček [= Josef Kodíček], Divadlo a hudba. Dravec, Tribuna 3, 1921, č. 299, 21. 12., s. 5. 
56 F. Zavřel, Dravec, B. Kočí, Praha 1922, s. 97–98. 
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vně člověka, vstupuje do něj, avšak v silách jedince není tuto negativní energii ovládnout. 

Jedinou možností zůstává vést po celý život urputný boj a onu sílu přetavit prostřednictvím 

tvůrčího procesu v trvalé hodnoty (drama), případně ji přenášet na své okolí. Takové jednání 

se ale nemusí jevit jako projev velikosti, nýbrž naopak slabosti. 

Arnošt Procházka patřil k těm nemnoha kritikům, kterých si Zavřel skutečně vážil. Svého 

Dravce mu proto zaslal již v rukopise k posouzení, tedy ještě dlouho před uvedením 

v divadle. Už tehdy Procházka autorovi sdělil své hlavní výhrady. Zavřel se na druhé straně 

kritikovi svěřil s tím, co on sám považuje za hlavní poselství své hry: Proti mému 

Napoleonovi stojí jediný silný partner: žena. Oba muži jsou ztraceni dříve než se pustili v boj. 

Faust (Jindřich) i průměrný erotik (Kent) nebojují, nemohou ani bojovati, oni toliko 

prohrávají, holoubkové. Kdo bojuje, jest žena – ovšem ke své zhoubě. To byl můj úmysl. 

Jestliže je možný jiný výklad, je to moje vina.57 Přestože Procházka nepatřil ke kritikům, 

kterým Zavřelův způsob tvorby kdovíjak imponoval, náležel k  recenzentům, jenž dokázal 

dobře nahlédnout pod povrch věcí. Ve své obsáhlé úvaze otištěné v Moderní revue pečlivě 

analyzoval Zavřelovu dosavadní tvorbu, včetně kritické reflexe hry nejnovější. Stejně jako 

ostatní kritici ani Procházka nepopíral, že Zavřel je bytostný dramatik, který dramatem žije, 

ba co víc je posedlý démonem, jenž jej žene k dramatické tvorbě neukázněným a sveřepým 

způsobem. A jelikož sám nedovede onoho démona ve svém nitru zkrotit, bude jako sopka 

chrliti oheň, lávu a škváry, ale nebude tvořiti.58  Rovněž Procházka Zavřelovi neupíral 

schopnost vystavět svižný dialog, který v sobě má energii a prudký spád. Ovšem za onou 

formální stránkou dialogu silně pokulhává obsah: Ať mluví ta, ať hovoří ona z jeho postav, 

vždy užívá týchž frází a týchž výrazů, též stavby větné, a projevuje touž zálibu v překotnosti a 

útočném chrlení jednoslabičných slov imperativních. Účin takového dialogu nutně se oslabí 

sám sebou, nevyhnutelně stírá rozdíly mezi osobami a budí dojem – a ne nesprávny – jediného 

mluvčího ve všech postavách.59 A stejným problémem trpí vlastně celá Zavřelova hra. Autor 

vidí v hlavním hrdinovi Richardovi Duxovi bezmála novodobého Napoleona, jenomže 

zatímco slavný vojevůdce svých úspěchů dosahoval neuvěřitelnou vůlí a schopnostmi, 

Richard Dux řídí své obchody telefonem a ženy mu sami padají do náruče: Co uchvátil 

dravecky, co vládčím posunkem řídí, jakou myšlenkou je veden? Vypadá jenom jako slepá 

                                                 
57 LA PNP, fond Arnošt Procházka, dopis F. Zavřela A. Procházkovi ze 16. září 1921. 
58 ALAP [= Arnošt Procházka], Dravec, Moderní revue 1921/1922, sv. 37, s. 84. V kontextu s Procházkovou 
recenzí stojí též za zmínku kratičká glosa mladého básníka Josefa Knapa, který v časopise Most na malém 
prostoru, podobně jako Procházka, přesně shrnul hlavní nedostatky Zavřelovy dramatiky: strnulost, papírovost a 
zjednodušování. Na straně druhé stejně jako jiní recenzenti ocenil Zavřelův dialog, který po formální stránce 
nemá daleko k mistrovskému dílu. Srov. Josef Knap, Ve Stavovském divadle…Most 1, 1921/1922, s. 63. 
59 Tamtéž. 



100 
 

síla, která užívá a využívá všeho pro sebe jedině z nejnižšího sobectví, bez nejprchavějšího 

záblesku vidiny a dychtivosti něčeho velkého a nadosobního.60 Do závěru pak Procházka 

včlenil radu autorovi, jenž je dramatičností napěchován jako bomba: ovládněte se, dramatiku, 

zjařměte si svého dobrého nebo zlého ducha inspiračního, přeměňte improvizaci ve vědomou 

práci.61 Jen tak podle Procházky se bude moci Zavřel vyvarovat schematismu a individuálně 

neodlišené mluvy hlavních postav. 

K dovršení všeho byli samotnou hrou pobouřeni i někteří diváci. V Jevišti se objevil divácký 

ohlas sepsaný jednou z návštěvnic divadelního představení. Pod značkou If se zřejmě skrývala 

pozdější divadelní kritička a spisovatelka Irma Jarmila Fischerová (1886–1945): Poslední 

scéna, kdy se Richard s Olgou oddávali své rozkoši zatím co se Věra, žena a sestra jejich, 

vedle střílí, byla mně hnusná až k pobouření.62 A je pravděpodobné, že divácké ohlasy 

nepřímo podnítily k vystoupení proti Zavřelově hře i samotné herce. V pozůstalosti Otokara 

Fischera se dochoval text, který Zavřel sepsal a v lednu 1922 nabídl k otištění v Národních 

listech. Zavřel se obával, že by jeho hra mohla být stažena na základě stížnosti, kterou herci 

podali proti šéfu činohry Národního divadla K. H. Hilarovi. V nepublikovaném textu Zavřel 

napsal, že sólisté činohry Národního divadla podali svou stížnost na Hilara dokonce na 

ministerstvo školství a národní osvěty. Předmětem jejich stížnosti byla skutečnost, že Hilar 

jakožto šéf činohry a tedy osoba zodpovědná za hry v divadle uváděné, připustil zařazení 

Zavřelova Dravce na repertoár divadla.63 

Celá aféra se ze zpětného pohledu však jeví jako poněkud uměle vyvolaná. Je pravda, že se K. 

H. Hilar od svého nástupu do funkce šéfa činohry Národního divadla potýkal s různými útoky 

na svou práci a osobu, na začátku roku 1922 však musel spíše čelit výhradám vůči své režii 

hry Christophera Marlowa Edward II. a protestu herce a režiséra Jaroslava Hurta (1877–

1959), který se jen těžko smiřoval se skutečností, že musel sám funkci šéfa činohry přepustit 

Hilarovi. Po odchodu Jaroslava Kvapila z Národního divadla na Vinohrady to byl totiž právě 

Hurt, kdo v Národním divadle zastával funkci šéfa činohry. Námitky konzervativního 

režiséra, ke kterému se připojilo i několik herců však Hilarovi nijak neublížily.64 

Zavřelův Dravec měl svou derniéru už po měsíci 19. ledna 1922, což zřejmě u autora 

vyvolalo značnou nelibost a chtěl kolem stažení hry z repertoáru vyvolat diskusi. K tomu 

                                                 
60 Tamtéž, s. 85–86. 
61 Tamtéž, s. 87. 
62 If [= Irma Jarmila Fischerová]: Divadelní dojmy. Ze zápisníku milovnice divadla, Jeviště 3, 1922, s. 73. 
63 LA PNP, fond Otokar Fischer, nedatovaný dopis (asi leden 1922) F. Zavřela O. Fischerovi se strojopisnou 
poznámkou k publikování. 
64 S Hurtovými námitkami se K. H. Hilar vypořádal v obsáhlém textu Tradice a pokrok, který byl otištěn 
v časopise Jeviště. Srov. K. H. Hilar, Tradice a pokrok, Jeviště 3, 1922, s. 154–155. 
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bohužel nedošlo.65 Jako symbolickou tečku za Dravcem pak můžeme chápat báseň, kterou 

napsala a v Jevišti otiskla představitelka Olgy Duxové herečka Eva Vrchlická (mimochodem 

Zavřel ji svou hru dedikoval). Vrchlická se své role zhostila dobře, alespoň podle kritiky. 

Jinou věcí však zůstává, nakolik byla ochotná přijmout roli, kterou ztvárňovala za svou. Snad 

byly hereččiny verše odpovědí na Zavřelovu dedikaci, především jimi chtěla vyjádřit 

nesouhlas se Zavřelovou oslavou života jako arény, kde se svádí nelítostný boj: V boj, v boj! 

Potírat řadu nepřátel!/ Ó, věř, s tím heslem k výším nevzlétneš./ Spleť intrik,/ zloby 

kombinace, rež – / to není cesta, jíž by básník šel.// Tak nepomáhal si tvůj učitel;/ byl čist a 

sladký, hrdý v nitru též,/ když vzkřiknul „v boj!“, nemyslil na soutěž,/ to duše zápasila 

s hmotou těl.// Já hlasem Jeho k tobě hovořím:/ Když v boj chceš, bojuj proti sobě sám./ Hleď, 

by tvé činy hodny byly muže// a básníka. Tím ducha vítězstvím/ čist, posvěcen se/ vzneseš ke 

hvězdám,/ a nikdo, nikdo tebe nepřemůže.66 Zavřel sám s odstupem let v pamětech napsal, že 

jeho Dravec byl proveden velmi bídně a připojil historku, kterak představitel hlavní role 

továrníka Richarda Duxe herec Miloš Nový ztratil před premiérou rukopis básně Óda na 

život, kterou měl před začátkem hry přečíst. Ztracenou báseň pak za kulisami prý musel na 

koleně napsat znovu.67 

 

PŘES RAKOUSKO DO ITÁLIE A ZPĚT 

V květnu 1922 se František Zavřel vypravil na svou první cestu do Itálie za doprovodu 

advokáta a spisovatele Jaroslava Marii, který na jih cestoval společně s manželkou. V dubnu 

1922 si Zavřel vyřídil veškeré cestovní formality, víza a zažádal o vydání pasu. Vízum do 

Itálie mělo platnost jen do konce května, takže se hned na začátku měsíce vydali s Mariou na 

cestu.68 Italská cesta se pro Františka Zavřela stala doslova iniciační, zemí byl okouzlen a od 

této chvíle jezdil do Itálie více méně pravidelně po celý zbytek života. Kromě tradiční antické 

a renesanční minulosti země se v jeho díle začala stále častěji objevovat Itálie současná, tedy 

Itálie fašistická, Itálie „pyšného dědice Caesara“, Itálie Benita Mussoliniho. 

Společné putování obou spisovatelů nezačalo, jak tehdy bylo zvykem v Benátkách, nýbrž až 

v Padově. Poté co si cestovatelé prohlédli Giottovy fresky a především baziliku sv. Antonína, 

vydali se přes Ferraru do Florencie. Pro Mariu znamenala Florencie mnohem více než Řím, 
                                                 
65 Ještě 7. ledna 1922 Zavřel intervenoval za častější uvádění Dravce na repertoáru u svého přítele, dramatika 
Stanislava Loma, který působil jako ministerský rada na uměleckém odboru ministerstva školství a národní 
osvěty. Srov. LA PNP, fond Stanislav Lom, dopis F. Zavřela S. Lomovi ze 7. ledna 1922. 
66 Eva Vrchlická, Tři básně, Jeviště 3, 1922, s. 402. 
67 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Praha, 
s. 54. 
68 Národní archiv Praha, fond Policejní ředitelství Praha II – všeobecná spisovna – 1931–1940, karton č. 12321, 
signatura Z 581/2 – Zavřel František. Zde je uložen originál Zavřelovy žádosti o vydání pasu a také samotný pas. 
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proto svého společníka provedl všemi slavnými paláci, kostely i galeriemi ve městě a vizuální 

dojem ještě umocňoval podrobným výkladem. Podobně si oba návštěvníci počínali v Sieně: 

Pamatuji se ještě na Dantovy verše, kterými Maria uzavíral svůj nádherný výklad o Pia de 

Tolomei, jejíž ponurý palác jsme viděli denně, napsal Zavřel později ve vzpomínkách.69 Ze 

Sieny Zavřel a Maria pokračovali do Říma, kam se Zavřel již velmi těšil. Maria, který se do 

role průvodce po Itálii vžil se vším všudy, však ještě jednou cestu přerušil. Na odlehlém místě 

přikázal vystoupit z vlaku a své společníky donutil vylézt k vysoko položenému městečku 

Montepulciano, odkud se otevíral nádherný výhled až k Trasimenskému jezeru. Druhý den 

pak všichni konečně dojeli do Říma, a zatímco Jaroslav Maria se zahalil v ponuré mlčení,70 

František Zavřel začal objevovat krásu velkoměsta. Svůj dojem z věčného města hned druhý 

den vyjádřil v narychlo sepsaných verších, které odeslal do pražských novin: Ó město do 

hvězd věčných vkuté!/ Ó velikosti bez jména!/ Ó Caesare, Pompeje, Brute!/ Ó raso slávou 

šílená,/ já v slzách líbám stopy tvoje,/ ze kterých šlehá prokletí,/ zřím imperátorů tvých boje/ a 

triumfy třistadvaceti.71 Zavřel v této básni vnímá Řím nejen jako inspirující místo a vzor pro 

jiná města, ale též jako posilu v jeho boji proti nepřátelskému prostředí ve vlastní zemi: Učiň 

mě tobě rovna, slyš!/ Vrhni mne v přísných dějstev sféru,/ jež beze zbytku patří ti/ a moje soky 

na Severu/ na hlavu nech mě potříti!72 

František Zavřel byl Římem natolik nadšen, že kromě uvedené Ódy na Řím se Itálie stala 

napříště nepřehlédnutelnou součástí jeho básnických sbírek a románů. Rok 1922 je proto 

pomyslným začátkem Zavřelova zájmu o Itálii a vše italské nejen ve smyslu geografickém a 

historickém, ale i politickém. Ještě v říjnu téhož roku dokončil vůdce italských fašistů Benito 

Mussolini svůj pochod na Řím a byl pověřen sestavením nové vlády. A byl to právě 

Mussolini, který se stal krátce na to pro Františka Zavřela ztělesněním silného vůdce a 

budovatele nové Evropy. Obdiv k italskému diktátorovi autora ve druhé polovině dvacátých 

let přivedl až k českým fašistům, se kterými po určitý čas sdílel zálibu ve fašistické Itálii. 

Ovšem Zavřelův zájem o italský fašismus se nesl více v rovině ideové, než ve smyslu jeho 

prosazení v praktické politice. Navíc pro Zavřela bylo jeho souznění s myšlenkami italského a 

později českého fašismu spíše hledáním alternativ pro stávající liberálně demokratický 

politický systém. Jako obdivovateli silných osobností pro něj pak nepochybně měl jistou 

                                                 
69 F. Zavřel, Za živa pohřeben. Vlastní životopis, 3. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, s. 59. 
70 Tamtéž, s. 60. 
71 Tuto báseň pod názvem Óda na Řím autor následně zařadil do sbírky Předehra. Srov. F. Zavřel, Předehra, 
Zátiší, Knihy srdce i ducha (B. M. Klika), Praha 1923, s. 42–45. 
72 Tamtéž, s. 45. 
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přitažlivost fašisty prosazovaný vůdcovský princip. Stranická politika a otázka organizace 

fašistického hnutí jej pak jako bytostného individualistu pochopitelně neoslovovala. 

Zavřel se do Itálie vypravil krátce po uvedení a rozporuplném přijetí Dravce. Pocity 

zneuznání a nepochopení se pak znatelně odrazily v jeho básnické sbírce Předehra, která 

vznikla nejen pod dojmem cesty do Itálie, ale zajímavě reflektuje autorovo roztrpčení 

z domácího prostředí. Už zmíněnou Ódu na Řím můžeme chápat ve dvou rovinách. Na jedné 

straně se zde autor vyznal z obdivu k velké minulosti římského impéria (např. Svět patřil tobě 

celý,/ od moře k moři bez mezí/ tví poslové se rozletěli/ a vraceli se k vítězi/…)73 na straně 

druhé staví do kontrastu se slunečným a slávou oplývajícím městem svou vlast …zde stojím 

přišlý ze Severu,/ špinavě měkkých krajů syn/ a tebe, který toneš v šeru, jak zřel bych portrét 

milenčin –…74 Navíc zde nacházíme tradiční stereotyp, který stavěl do kontrastu studený 

sever a teplý jih, potažmo silné, kamenné město v protiváze ke špinavým, studeným a 

měkkým krajům na severu.75 Podobný kontrast později Zavřel vytvářel i ve svých prózách, 

kde do protikladu k pevnému a tvrdému kraji svého rodiště v oblasti Železných hor, kde se i 

déšť rychle vpíjí do písčitých cest (Žula, rula, nikoli bláto. Ani po největších deštích zde nikdy 

nebylo – déšť se okamžitě vpíjel do písčitých cest76), stavěl Prahu jako velkoměsto, kde 

člověka na každém kroku provází jen špína a bláto, přičemž právě bláto symbolizuje onu 

měkkost a slizkost v očích autora nejvýstižněji. 

Od vydání básnické skladby Hanel a sbírky Má vlast uplynulo již bezmála dvacet let, kdy se 

František Zavřel odhodlal k vydání další knihy básní. Nevelký svazek s vkusnou obálkou 

Vlastislava Hofmana vyšel v nakladatelství B. M. Kliky v lednu 1923. Autor do ní zahrnul 

dvanáct básní, které vznikly v posledních dvou letech a většina z nich byla již publikována 

v časopisech či novinách. Sbírku otevírá Óda na život, která byla čtena – jak už víme – před 

premiérou Dravce. Stejně tak titulní báseň Předehra byla napsána pro divadelní hru Vzpoura. 

Jako druhou autor zařadil obsáhlou báseň Napoleon, kterou napsal u příležitosti stého výročí 

Napoleonovi smrti 5. května 1921.77 S touto básní měl však Zavřel nemalé problémy, neboť 

poté, co ji nabídl do Národních listů, obdržel zamítavý dopis redaktora Karla Scheinpfluga, 

který báseň autorovi vrátil pro jeho zjevnou tendenci k oslavě monarchistického principu, 

který není slučitelný s ideou listu republikánského: List politický, smýšlením republikánského 
                                                 
73Tamtéž, s. 44. 
74 Tamtéž. 
75 K tomuto vztahu podrobněji srov. Lukáš Borovička, „Itálie, miluji tebe... zalit hnusem Severu“. 
Konceptualizace prostoru u Františka Zavřela, in: Petr Komenda – Lenka Malinová – Richard Změlík (eds.), 
Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře, Olomouc 2012, s. 223– 236.  
76 F. Zavřel, O Rus!, Evropské vydavatelstvo, Praha 1942, s. 135. 
77 Už v dubnu 1921 Zavřel Fischerovi psal, že právě píše velkou ódu na Napoleona. Srov. LA PNP, fond Otokar 
Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi ze 15. dubna 1921. 
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a demokratického nemůže provolávati ani v podepsané básni „Vive l´Empereur“.78 Přesně 

v den Napoleonova výročí pak Zavřel napsal rozezlený dopis Otokaru Fischerovi, kde jej 

v prvé řadě poprosil o zaslání rukopisu básně zpět, respektive jej požádal, aby báseň zaslal do 

časopisu Cesta, kde doufal v její otištění. Celý případ s nepohodlnou básní pak v závěru listu 

zhodnotil následovně: Jak sis snad všiml, neotiskl ji ani jediný československý plátek. Vinna je 

arci redakce N. L. [Národních listů – pozn. aut.], která nechala báseň týden ležet a pak teprve 

mi ji vrátila. Za to, že mi bylo zabráněno nejen vnitřně nýbrž i vnějšně oslaviti dnešní 

Napoleonský den, pomstím se české pakáži dokonale. Ode dneška nemám žádné jiné myšlenky 

než tuto.79 Zavřelova óda na Napoleona nakonec nevyšla ani v Cestě, ale otiskl ji V. V. Šak v 

Národním obzoru 14. května 1921 a rovněž Stanislav Minařík ve své revue Země v čísle, které 

vyšlo na konci května 1921.80 Napoleon Zavřelovi imponoval již v mládí, vzpomeňme na 

jeho báseň Napoleon I., kterou publikoval v Máji již v roce 1906. Nová báseň napsaná ke 

stoletému jubileu je programovou oslavou lidského génia a nadčlověka. Napoleon je sice 

mrtvý, přežívá však jeho duch a vůle nejstrašlivější.81 K napoleonské tematice se také 

vztahovala báseň Josefině N., která původně vyšla v Jevišti.82 Vyznání ženě, jež byla 

Napoleonovou milenkou a krátký čas i manželkou. 

O tom, že se Zavřel na začátku dvacátých let začal znovu o Napoleona zajímat svědčí kromě 

uvedených indicií i dopis Otokaru Fischerovi ze září 1921: Můj napoleonský kult teprve 

začíná. Včera jsem si nechal ukázat v hotelu u Modré Hvězdy málo změněné místnosti, ve 

kterých se odbýval pražský kongres...83 V Jevišti pak během roku 1921 vycházely Zavřelovy 

krátké poznámky, které se mimo jiné vztahovaly k setkání Napoleona s J. W. Goethem v roce 

1808 v Erfurtu. Už v tomto setkání cítil Zavřel zárodek dramatu, neboť se zde setkaly dva 

protiklady: na straně jedné básník, autor Fausta, který zkrotil démony, jež by jej jinak zničili, 

a na straně druhé válečník, který naopak démony rozpoutal až, zahalili do svého plamenného 

stínu celou Evropu.84  

                                                 
78 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis K. Scheinpfluga F. Zavřelovi z 27. dubna 1921. Dopis K. Scheinpfluga se 
v pozůstalosti Otokara Fischera ocitl z toho důvodu, že jej Zavřel Fischerovi přeposlal s dotazem, zda se jedna 
jen o mínění redaktora Scheinpfluga či celé redakce. Fischerova odpověď již známá není. Srov. LA PNP, fond 
Otokar Fischer, nedatovaný dopis (pravděpodobně z konce dubna 1921) F. Zavřela O. Fischerovi. 
79 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 5. května 1921. 
80 F. Zavřel, Napoleon, Národní obzor 1, 1921, č. 14, s. 1 a F. Zavřel, Napoleon, Země 2, 1921, č. 8, s. 201–203. 
U verze otištěné v Národním obzoru je poznámka, že tuto báseň přednesl Bedřich Karen na slavnostní 
napoleonském večeru ve Vinohradském divadle dne 5. května 1921. Není tedy pravda, jak Zavřel tvrdil, že by 
napoleonské výročí všichni zcela ignorovali. 
81 Tamtéž, s. 202. 
82 F. Zavřel, Josefině N., Jeviště 3, 1922, s. 34. 
83 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 21. září 1921. 
84 F. Zavřel, Poznámky. Před více než sto lety, Jeviště 2, 1921, s. 716. 
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Sbírka Předehra kromě uvedených veršů obsahuje i báseň Evropě, kterou Zavřel napsal na 

konci ledna 1922 a je možné, že vznikla i v reakci na odmítnutí jeho Dravce a následné 

stažení z repertoáru Národního divadla. Tato báseň je pozoruhodná minimálně ze dvou 

důvodů. Na straně jedné v ní autor znovu oživuje napoleonský kult. Útočné verše jsou 

adresovány Evropě, děvce, jež před sto lety způsobila pád největšího titána, který kdy po 

zemském povrchu chodil. Zároveň je báseň namířena obecně proti lidské malosti a 

společnosti, která jen velikost popravuje stále a protěžuje hovada.85 Určité ztotožnění autora 

s mrtvým rekem je zde proto nepochybně akcentováno. Navíc touto básní Zavřel otevřel další 

část své tvorby, která se později projevila v útočných a satirických epigramech a prózách, kde 

kumulace autorovy zloby někdy dosahuje až patologických rozměrů.  

Ze stejného roztrpčení vzešla i další báseň napsaná v lednu 1922 Óda na moře, kterou autor 

dedikoval Otokaru Fischerovi: Hle v zemi, kterou nenávidím/ a kterou hltám, plný pout,/ já 

tebe, moře, stále vidím/ a stále slyším tebe dout.86 Závěr sbírky pak tvoří dvě básně vzniklé 

při pobytu v Itálii, bezprostředně inspirované hlavním městem, jsou to již zmíněná Óda na 

Řím a Řím.87 

Kritické ohlasy na básnickou sbírku nebyly tak početné jako v případě divadelních her. 

Předehru krátce glosoval v Moderní revue Jarmil Krecar, v Cestě Josef O. Novotný a 

v Lidových novinách se Zavřelovým veršům věnoval dokonce Arne Novák. Krecar měl na 

Zavřelovo básnění podobný náhled jako v případě jeho dramatických děl. Jeho poezie 

zanechávala v recenzentovi dojem spíše intelektuální lyriky, která má někdy blízko až 

k žurnalismu.88 S mírným nadšením pro změnu referoval o Zavřelově sbírce J. O. Novotný, 

literní kritik konzervativního ražení a přítel Viktora Dyka. Novotný Zavřelovy verše chápal 

jako svého druhu doplněk a komentář k vlastnímu dramatickému dílu, už i z toho důvodu, že 

do sbírky zařadil dvě básně napsané pro divadelní hry. Jednotlivé básně pak nejlépe 

charakterizuje dynamičnost, dramatičnost, pohyb a především napoleonské heslo „vpřed“, 

které si autor vepsal na první stranu svého života, a který od té chvíle neznaje oddechu, klidu 

a ticha spěje neodvratně a nezadržitelně za příkladem tohoto muže.89 S Novotného pohledem 

na Zavřelovo básnické umění souzněla i recenze Arne Nováka v Lidových novinách. I Novák 

                                                 
85 F. Zavřel, Předehra, Zátiší, Knihy srdce i ducha (B. M. Klika), Praha 1923, s. 39. 
86 Tamtéž, s. 32. Poprvé byla báseň otištěna už na konci ledna 1922. Srov. F. Zavřel, Óda na moře, Tribuna 4, 
1922, č. 25, 29. 1., s. 11. V Tribuně byla otištěna i báseň Jediné vlastnictví dedikovaná pro změnu Josefu 
Koníčkovi a následně zařazená do sbírky Předehra. Srov. F. Zavřel, Jediné vlastnictví, Tribuna 4, 1922, č. 37, 
12. 2., s. 9. 
87 Také Řím vyšel poprvé již v červnu 1922 (krátce po návratu z Itálie) v Tribuně. Srov. F. Zavřel, Řím, Tribuna 
4, 1922, č. 129, 4. 6., s. 9.  
88 J. Krecar, Nové lyrické knihy, Moderní revue 1922/1923, sv. 38, s. 216–217 
89 J. O. Novotný, Sešity veršů, Cesta 5, 1923, č. 41–42, s. 567–568. 
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ve vydané sbírce viděl spíše komentář k vlastním hrám než originální poezii vytrysklou z nitra 

autora, neboť upozornil na fakt, že čtenář, který není obeznámen se Zavřelovy dramaty, těžko 

může porozumět jeho veršům. Také Novák uvedl, že určující silou Zavřelových básní je 

pohyb a pak ještě Napoleon, jehož životem autor měří a soudí vše, život sám i Evropu 

minulou a současnou.90 

 

„NE, PÁNOVÉ, MNE NEPOTŘETE…“91 

Z Itálie se Zavřel vrátil plný nových dojmů a podnětů, kromě několika veršů si s sebou vezl i 

rukopis nové divadelní hry Vzpoura, kterou jako projev díků za společnou italskou cestu 

připsal Jaroslavu Mariovi.92 Po návratu do Prahy na Zavřela navíc čekala práce spojená 

s aktivitami Dramatického svazu. Organizace založená krátce po vzniku republiky sdružovala 

autory, dramaturgy, režiséry i herce a hájila jejich zájmy. Jejím posláním byla rovněž práce 

propagační, jež spočívala ve vydávání sborníků či almanachů, které veřejnost seznamovali 

s novými tendencemi v českém divadle.93 Začátkem dubna 1922 byl Zavřel zvolen za člena 

výboru svazu, a až do poloviny dvacátých let zastával funkci tajemníka a tedy i nejbližšího 

spolupracovníka předsedy Jaroslava Hilberta.94 

Ani uvedení Vzpoury se neobešlo bez komplikací. Ve Vinohradském divadle Zavřel znovu 

narazil na dramaturga Karla Čapka, kterému nemohl zapomenout nejen jeho odmítnutí 

dramatu o Přemyslu Otakarovi II., ale zřejmě i fakt, že úspěch Čapkovy hry R. U. R. v lednu 

1921 naprosto upozadil jeho Návrat. Navíc z Čapka se během krátké doby stal respektovaný 

divadelní autor, který se těšil zájmu diváků i kritiky. Po úspěchu s R. U. R. následovala 

inscenace hry Ze života hmyzu, kterou napsal společně s bratrem Josefem a v roce 1922 další, 

tentokrát samostatně napsaná Věc Makropulos. Zavřel si v září 1922 stěžoval v dopise 

Otokaru Fischerovi na svůj telefonní rozhovor s Karlem Čapkem, který se týkal uvedení 

                                                 
90 A. N. [= Arne Novák], František Zavřel: Předehra…Lidové noviny 31, 1923, č. 93, 22. 3., s. 7. Krátkou, 
nepodepsanou zprávu o Zavřelově sbírce najdeme i v časopise Přerod, který vydávala Československá obec 
legionářská a řídil jej Josef Kopta. Srov. Nepodepsáno, František Zavřel, Předehra…Přerod 1, 1923, č. 12–13, s. 
202. 
91 F. Zavřel, Předehra, in: Předehra, Zátiší, Knihy srdce i ducha (B. M. Klika), Praha 1923, s. 40. 
92 Už z Itálie Zavřel psal Miroslavu Ruttemu, aby v Národních listech avizoval, že dopsal novou divadelní hru: 
Jmenuje se „Vzpoura“ a dotýká se ostře sociálních problémů. Srov. LA PNP, fond Miroslav Rutte, nedatovaný 
(asi květen 1922) dopis F. Zavřela M. Ruttemu.  
93 Srov. např. sborníky Dramatického svazu Nové české divadlo, který více méně pravidelně vycházely od roku 
1926 a přinášely studie o českém divadle po roce 1918. K dalším významným publikačním počinům 
Dramatického svazu patřila monografie Miroslava Rutta o K. H. Hilarovi (M. Rutte, K. H. Hilar. Člověk a dílo, 
Čs. dramatický svaz a Družstevní práce, Praha 1936). 
94 Volby do Dramatického svazu proběhly 3. dubna 1922 a zprávu o jejich průběhu přinesl deník Venkov. Srov. 
Nepodepsáno, Volby v Československém svazu dramatickém, Venkov 17, 1922, č. 81, 6. 4., s. 6. O další valné 
hromadě Dramatického svazu, kde byli potvrzení ve svých funkcích mimo jiné Jaroslav Hilbert, F. X. Šalda, 
Karel Engelmüller a František Zavřel viz: Nepodepsano, Dramatický svaz, Venkov 18, 1923, č. 107, 10. 5., s. 8. 
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Vzpoury. Aniž by se Zavřel o obsahu rozhovoru více rozepsal, pouze uvedl, že Čapkovy 

poznámky o hře jsou příšerné a vyjádřil podiv nad tím, jak takový člověk vůbec může být 

dramaturgem.95 Přesto se nakonec premiéry Vzpoury ve Vinohradském divadle dočkal, ovšem 

až po Čapkově odchodu z místa dramaturga (Čapek ve funkci skončil na konci března 1923), 

respektive až na začátku nové divadelní sezóny v září 1923.96 

Netrpělivý autor však evidentně nechtěl čekat, až Čapek divadlo opustí, a začal hledat pro 

svou hru uplatnění jinde. Nejprve uspěl v Plzni, kde Vzpouru uvedlo městské divadlo již 2. 

listopadu 1922. Pražské představení mělo premiéru ve Vinohradském divadle v režii Bohuše 

Stejskala až 12. září 1923. 

Přestože Vzpoura se svým obsahem příliš nelišila od předchozího Dravce, byla přijata o 

poznání příznivěji. Autor opět situoval své drama do současnosti a do prostředí rodiny 

nelítostného továrníka-oceláře Bedřicha Ostena. Ten je opět prototypem dravčího 

napoleonského průmyslníka, který se nezastaví před ničím. Hospodářská krize vrcholí, doly 

nevynášejí dost peněz, horníci se bouří, bojí se propouštění a žádají, aby továrník práci 

nezastavoval, i za cenu bezpečnostních rizik.97 Osten jim vyhovuje, avšak řeší i rodinné 

problémy. Syn Jiří se příliš „nepovedl“, je přecitlivělý a měkký, navíc se těžko vyrovnává 

s nečekanou zprávou, že jeho vlastní matka nezemřela přirozenou smrtí, nýbrž spáchala 

sebevraždu. K tomu všemu se mladý Jiří bezhlavě zamiluje do své nevlastní matky, manželky 

Bedřicha Ostena. Ta nevlastního syna samozřejmě odmítá, ten se poté pokusí svého otce 

zabít. Po neúspěšném pokusu o vraždu se Jiří sám vrhá do dolu, kde končí svůj život. Po 

synově smrti Ostena opouští i žena Pavla, která již nadále nehodlá tolerovat manželovu 

nevěru s milenkou Klárou Severovou. Přestože se tvrdému podnikateli během několika chvil 

zcela rozpadne rodinný život, zůstane neotřesen a je i nadále ochoten kráčet vpřed přes 

všechny překážky, ať pracovní či osobní. 

Kromě rodinné tragedie, jež nemá daleko k antickému dramatu s oidipovským motivem, se 

v Zavřelově hře odrážejí i události, které republikou hýbaly na začátku dvacátých let: dělnické 

                                                 
95 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 22. září 1922. 
96 V průběhu roku 1923 František Zavřel napsal několik dopisů Alfonsi Breskovi, který byl v kontaktu s šéfem 
činohry Vinohradského divadla Jaroslavem Kvapilem, s žádostmi o intervence v záležitosti uvedení Vzpoury. 
Srov. LA PNP, fond Alfons Breska, nedatovaná pohlednice F. Zavřela A. Breskovi ze srpna 1923 a dopisnice F. 
Zavřela A. Breskovi z 20. srpna 1923. Na pohlednici Zavřel mimo jiné uvádí, že Vzpouru chce do konce roku 
1923 nastudovat v Bratislavě i Oskar Nedbal. 
97 Už sám fakt, že Zavřel umístil děj své hry do prostředí důlního podnikatele, svědčí o tom, že autor bedlivě 
sledoval politický a hospodářský vývoj našeho státu, ba co víc, v jeho hrách se velmi zřetelně odrážejí aktuální 
politické otázky. Hornické delegace, které navštěvují továrníka Ostena tak jsou obrazem tehdy zakládaných 
závodních rad (výborů) v hornictví, které na základě zákona přijatého v únoru 1920 začaly vznikat při velkých 
podnicích. Srov. Zdeněk Kárník, České země v éře první republiky (1918–1938) I. Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918–1929), Nakladatelství Libri, Praha 2000, s. 82–83.  
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bouře, stávky a protesty. Továrník Osten je autorem idealizován stejně jako samotní dělníci, 

kteří jej přijdou žádat o pokračování práce v dole. Osten vystupuje jako rozumný hospodář, 

kterému nejsou cizí ani potřeby jeho zaměstnanců. Ti zase vystupují pokorně a s respektem ke 

svému zaměstnavateli. 

Kritika v nové Zavřelově hře znovu spatřovala schéma. Opět se ozval Arnošt Procházka, který 

byl i tentokrát sarkastický a jízlivý: On je tu přeměněn v průmyslového výbojce, v tvora 

hallucinovaného nezdolnou a absolutní mocí (…) Jsou-li zevní okolnosti proti němu, upraví 

mu Zavřel pohodlně východisko (horníci, kteří jsou tu hotoví beránci poslušnosti, odříkavosti 

a obětavosti, – ženy, které se samy ničí tak či onak podle jeho žádosti): potřebuje-li mu dáti 

lidského soka, dá mu jej v hochovi-synovi (…) Ve Vzpouře nehrál mladíka, exaltovaného 

láskou k mladistvé maceše, ekstaticky vytrženého fanatickými hesly sociálních utopisů, ale 

jakéhosi tragického šaška, jenž křepčil, ječel, tvářil se vyjeveně, zíral vytřeštěně, cpal si obě 

pěsti v spasmatu do úst, kymácel se a zmítal jako ďáblem posedlý, – jenž strhal ze sebe všecko 

lidské, aby se změnil v jediný břeskný a hrůzný vykřičník.98 

Podobně sarkastický byl k Zavřelově Vzpouře i Emil Tréval ve Zvonu. Recenzent na adresu 

hry nešetřil výrazy jako paskvil, křečovitost a póza. Hlavní hrdina Bedřich Osten se po jevišti 

pohybuje v županu a v nabubřelých aforismech rozhoduje o životě a smrti dělníků i svých 

blízkých.99 Svůj komentář ke hře pak zakončil následujícími větami: Obecenstvo bylo zcela 

desorientováno, nevědělo, zda hra je vážného zrna či paskvil na způsob Matěje Poctivého. 

Tleskalo i syčelo zároveň. Autor vyvolán zvědavci po druhém aktu, bral patrně potlesk za 

úspěch, což by bylo jeho škodou.100 

S důkladným rozborem Zavřelovy hry přišel na stránkách Národních listů Miroslav Rutte. Ve 

svém obsáhlém posudku se zamýšlel nad tím, proč autor opakovaně staví svá dramata takto 

schematicky a stále stejným způsobem. Zdá se, že se Ruttemu dobře podařilo vystihnout 

autorův záměr. Především napsal, že Zavřelovi nejde o zobrazení skutečného světa, ale 

jakožto expresionista usiluje o vytvoření určitých typů, vzorců chování, které pak na jevišti 

ztělesňují konkrétní pojmy, jako jsou vůle, vášeň, svědomí či oběť. V této metafyzické hře 

lidských vášní na straně jedné stojí nietzscheovský silný jedinec, na nějž z druhé strany útočí 

něco, co bychom mohli pojmenovat jako moře kolektivního lidství. Přestože továrník Osten je 

                                                 
98 ALAP [= Arnošt Procházka], Městské divadlo zahájilo…, Moderní revue 1923/1924, sv. 39, s. 43–45.  
99 Zdá se pravděpodobné, že při psaní svých her Zavřel v mnohém navazoval na dramatika Emanuela Bozděcha 
(1841–1889), který divákům představoval život historických celebrit, které se na podiu promenádují v županu a 
rozhodují o osudu lidstva. Např. komedie Světa pán v županu pojednávala o Napoleonovi, který s odložením 
vojenské uniformy svlékne i vznešenost a oblečen v županu se promění v malicherného intrikána. Srov. E. 
Bozděch, Světa pán v županu (Dramatické spisy Emanuela Bozděcha, sv. 1), Edvard M. Valečka, Praha 1889. 
100 Et [= Emil Tréval], Divadlo, Zvon 24, 1923/1924, č. 3, s. 43. 
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vnímán jako postava veskrze negativní, pro autora symbolizuje heroický individualismus, 

který se i navzdory nepopularitě dokáže vzepřít vlně kolektivnímu myšlení, jež na něj útočí a 

chce potlačit jeho individualitu. Svou recenzí tak vlastně Rutte za autora odpověděl na výtky 

týkající se neživotnosti jeho postav. Jen určitá míra odosobnělosti totiž dokáže obnažit ony 

hybné síly a s geometrickou přesností pak narýsovat dramatické konflikty. V takovém 

způsobu tvoření Rutte spatřoval jednoznačné dědictví expresionistických metod, neboť sama 

abstraktnost postav i prostředí má velmi blízko k expresionistickému chápání reality, která je 

vnímaná spíše jako autorův vnitřní svět či lépe řečeno jako subjektivní vize.101 Otázkou však 

zůstává, nakolik takový přístup k divadlu byl v první půli dvacátých let ještě akceptovatelný 

pro divadelní kritiku i diváky a nakolik byl v novém kulturním ovzduší první republiky 

považován již za překonaný.102 

V takovém náhledu se totiž s Ruttem shodoval Julius Fučík, který rovněž Zavřelově Vzpouře 

věnoval obsáhlý referát. Znovu se vrátil k problému schematismu Zavřelových her, přičemž 

došel k závěru, že Zavřel prostě jiného způsobu uchopování reality není schopen, neboť je 

…sám živé schéma z masa a krve – vidí svá schemata stejně živá a stejně z masa i krve a 

nemůže, chce-li vyjádřit všechno podstatné v nich, vytvořit je jinak. Je to patrný důsledek 

uzavřenosti světa, v kterém se pohybuje a který pro nás, zvenčí, je nepohyblivou skříní se 

zásuvkami.103 Fučík se ke Vzpouře vrátil ještě jednou v bilančním ohlédnutím za uplynulou 

divadelní sezonou otištěném v měsíčníku Pramen. Zde se dotkl již výše naznačeného 

problému, nakolik bylo Zavřelovo horování pro silné individuality ještě v souladu s problémy, 

které soudobá společnost chtěla řešit a diskutovat o nich. Fučík byl přesvědčen, že nastal 

konec tragédie, neboť je konec antisociálnímu siláctví. Jedním dechem však doplnil, že 

největším zastáncem takového pohledu na svět byl právě František Zavřel, který se však ve 

své poslední hře pokusil svého Bedřicha Ostena vykreslit jako …člověka sociálně 

začleněného a prospěšného.104 Fučíkův postřeh se zdá oprávněný, neboť přestože není tento 

motiv ve Vzpouře tak jednoznačně rozpoznatelný, autor o sociální začlenění hlavního hrdiny 

usiloval. Už jen fakt, že Zavřel ve hře umožnil „prostým“ horníkům diskutovat s „velikánem“ 

                                                 
101 M. Rutte, Divadlo a hudba. Vzpoura, Národní listy 63, 1923, č. 252, 14. 9., s. 4. 
102 František Zavřel Miroslavu Ruttemu za recenzi v Národních listech poděkoval v dopise ze 14. září 1923. 
Srov. LA PNP, fond M. Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu ze 14. září 1923. 
103 -jef- [= Julius Fučík], Komedie konců, Socialista 1, 1923/1924, č. 114, s. 3–4, cit. dle: J. Fučík, Divadelní 
kritiky (Dílo Julia Fučíka, svazek X.), SNPL, Praha 1956, s. 96–97. Ve Fučíkově textu se nachází rovněž nepříliš 
lichotivá osobní charakteristika autora, která se dotýká Zavřelova zjevu. A nebyl to zdaleka jen Julius Fučík, 
komu se Zavřel sám jevil jako svého druhu karikatura velkých osobností, které obdivoval: Ano, František 
Zavřel, jehož hlava orlí a střízličí zároveň stála by za charakterovou studii, jehož držení těla je tak přišlápnutě 
hausírnické…Srov, tamtéž, s. 96. 
104 J. Fučík, Rok dramatické bídy, Pramen 5, 1924/1925, č. 2, s. 63–66, cit. dle: J. Fučík, Divadelní kritiky (Dílo 
Julia Fučíka, svazek X.), SNPL, Praha 1956, s. 170–171. 
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o dalším osudu dolů, ukazuje, jak si Zavřel v praxi představoval sociální ohleduplnost silné 

osobnosti. Koneckonců již výše jsme uvedli, že bezprostředně po dokončení své hry Zavřel 

napsal v dopise Miroslavu Ruttemu, že jeho nová hra se ostře dotýká sociálních problémů 

přítomnosti. 

Vesměs negativní ohlasy na Vzpouru částečně vyvažovala recenze Josefa Kodíčka, který ke 

Vzpouře sice měl určité výhrady, nicméně ve hře cítil určitý posun od příliš prvoplánového 

Dravce.105 S ještě větším nadšením pak nový Zavřelův kus přijal Edmond Konrád, jenž 

v Cestě hovořil o nepochybném Zavřelově úspěchu. Podle publikovaných ohlasů se však zdá, 

že Konrád i výše citovaný Tréval byli každý na jiném představení, neboť Konrád uvedl, že 

obecenstvo hru přijalo vřele a herecké obsazení bylo takřka ideální.106 

 

DVOŘÁK, KLÍMA… ZAVŘEL 

Ve svých pamětech František Zavřel píše, že se na začátku dvacátých let pravidelně scházel 

v restauraci na Wilsonově nádraží především s dvěma spisovateli, kterých si velmi vážil. Na 

prvním místě to byl Arnošt Dvořák, kterého často doprovázel svérázný filozof Ladislav 

Klíma. Druhého jmenovaného Zavřel obdivoval a považoval jej za originálního myslitele, 

kterému v té době nebylo rovno.107  

Na společných schůzkách si všichni tři autoři navzájem četli, doplňovali a komentovali své 

texty. Tak došlo k tomu, že Zavřel údajně sám napsal Dvořákovi závěrečné dějství jeho hry 

Nová Oresteia, se kterým si autor údajně nevěděl rady.108 Na tom by snad nemuselo být nic 

překvapivého, neboť spolupráce těchto tří autorů se projevila i jinak. Dvořák s Klímou napsali 

v roce 1922 společně drama Matěj Poctivý, Klíma už v roce 1918 sepsal své poznámky pro 

plánovanou společnou hru o Husitech, které sice Dvořák nakonec neakceptoval a v roce 1919 

napsal hru vlastní.109 Tento fakt však spolupráci obou autorů nenarušil. V roce 1924 se pak 

pro změnu Dvořák autorsky podílel na Zavřelově komedii Boxerský zápas. 

                                                 
105 -jk [= Josef Kodíček], František Zavřel: „Vzpoura“, Tribuna 5, 1923, č. 214, 14. 9., s. 1. 
106 E. Konrád, Kdo hledá, najde, Cesta 6, 1924, č. 9., s. 147–148. Pro úplnost recenzních ohlasů ještě uveďme 
posudek Karla Engelmüllera: František Zavřel je jistě z nejagilnějších našich dramatiků. Ničím nezmaten, 
neodrazen, nezklamán psal a píše svoje tragedie a dramata stále málem na jeden a týž typ hlavního svého 
hrdiny, s nímž jaksi i osobně srostl, a kterého vidí jen jako neohroženého, výbojného, démonicky a ďábelsky 
silného jedince, s oblíbenou a zbožňovanou napoleonskou gloriolou. Toliko prostředí doba a cíle jsou měněny, 
jinak jsou to vždy dravci života, pokoušení a dráždění bláhovými snivci a slabochy, skříživšími nebo tarasícími 
různě vítěznou jejich cestu. Srov. Karel Engelmüller, Vzpoura. Drama o třech dějstvích, Národní politika 41, 
1923, č. 252, 14. 9., s. 8. 
107 Srov. František Zavřel, Za živa pohřben, Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, 
kapitola Arne Dvořák, s. 76–78. 
108 Tamtéž. 
109 Srov. A. Dvořák, Husité, Zátiší, Knihy srdce i ducha, Praha 1919 a L. Klíma, Husité a jiné prózy (ed. 
Miroslav Kromiš), Pražská imaginace, Praha 1991. 
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Už při běžném nahlédnutí do textu hry zjistíme, že třetí dějství Nové Oresteie má podstatně 

odlišný charakter oproti předchozím dvěma dějstvím. Orestes je po smrti matky Klytaimestry 

pronásledován nelítostným sborem Lític, celá scéna se promění v šílený rej mnoha postav a 

sborů, jež ze všech stran na Oresta útočí. Závěrečné dějství se odlišuje především jazykově. 

Zatímco předchozí dvě jsou psána poměrně střízlivým až realistickým jazykem, třetí dějství 

provází zřetelná snaha po větší básnivosti a expresivitě, a na řadě míst nacházíme slovní 

imperativy tak typické právě pro Zavřela. Sbor Lític na několika místech opakuje: Neklesej! 

Nemdli! Kupředu! Za ním! nebo Jen padni! Zhruť se! Omdli! Zdechni! případně Padám! 

Klesám! Sípám! Mru! či Nespi! Vzhůru! Prchej! Dál! 110 Tato kumulace imperativů, jak víme 

již z předchozího výkladu, byla charakteristická pro Zavřelovo psaní. Když k tomu 

připočteme jeho vlastní svědectví, není tvrzení o autorství závěrečného dějství (či o 

případném Zavřelově výrazném podílu) Nové Oresteie vůbec nepravděpodobné. 

Dvořákova adaptace Aischylovy trilogie se odehrála v režii Jiřího Krohy v dubnu 1923 na 

improvizovaném jevišti v Průmyslovém paláci v Praze. Samo představení mělo být 

vyvrcholením práce tzv. Socialistické později Všelidové scény, která chtěla zpřístupnit 

hodnotné divadelní hry nemajetným vrstvám obyvatelstva. Nakonec se odehrály jen tři 

představení a celá akce skončila obrovským fiaskem, kdy dokonce někteří z pořadatelů byli 

postaveni před soud. 

Nové Orestei však předcházel ještě jeden divadelní skandál, který měl Dvořák na svědomí 

společně s Klímou. Inscenace jejich hry Matěj Poctivý měla premiéru ve Stavovském divadle 

22. února 1922 v režii Vojty Nováka. Polemiky, které se hned po uvedení hry objevily, 

svědčily o tom, že se autoři dotkli ožehavého tématu, který značně souvisel s celkovou 

náladou ve společnosti po skončení války. Pravicové listy autorům vytýkaly mravní 

nihilismus a snahu karikovat i to dobré, levicoví novináři pro změnu viděli v jednání Matěje 

Poctivého útok proti buržoazní společnosti. Zároveň však cítili, že s Matějovou revolučností 

to není až tak v pořádku, neboť jednoznačným poselstvím celé hry bylo popření celého světa. 

Nás v tomto kontextu zajímá, jak na Matěje Poctivého nahlížel František Zavřel minimálně ze 

dvou důvodů. Jednak sám oba autory dobře znal a zřejmě s jejich pohledem na různé veřejné 

nešvary i souhlasil. Za druhé podobný životní postoj spočívající v popření celého světa, který 

ve hře Matěj reprezentoval, sám Zavřel velebil již ve svém Donu Juanovi z roku 1915, kdy 

                                                 
110 A. Dvořák, Nová Oresteia, Čin, Praha 1923, s. 91–114. Kritik Josef Kodíček o Zavřelově oblíbené kumulaci 
povelů a imperativů napsal: Nejnapoleonštější Napoleon na scéně by byl ten, u něhož by slova „Napoleon“ a 
slova: „drť!“, „vpřed!“, „hmatej“!, „hněť!“, „sraz!“, „slez!“, „vyskoč!“, „zaplať!“, nebylo třeba vyslovit a 
jenž by přece přinesl celou jeho atmosféru.  Srov. K-ček [= Josef Kodíček], Divadlo a hudba. Dravec, Tribuna 3, 
1921, č. 299, 21. 12., s. 5. 
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Mefistofeles nakonec Juana přesvědčí, že když nelze svět předělat k obrazu svému zbývá ještě 

druhá možnost: celému světu se vysmát. 

Přestože se František Zavřel v březnu 1922 podepsal pod prohlášení několika intelektuálů, 

kteří se Matěje Poctivého zastávali proti snaze Československé obce novinářské hru 

zakázat,111 v soukromí se o Klímově a Dvořákově hře nevyjadřoval vůbec lichotivě. Text hry 

četl pochopitelně již v rukopise a 7. ledna 1922 důvěrně sděloval Stanislavu Lomovi, že je 

hrou doslova zdrcen. Zvláště jej popudilo druhé a třetí dějství, o nichž napsal, že horší text 

dosud nečetl.112 O hře se v září 1922 dokonce jednalo na schůzi Dramatického svazu, o jejímž 

průběhu Zavřel referoval v dopise Otokaru Fischerovi. Nedokázal se v něm ztotožnit 

s obhajobou hry ze strany Josefa Kodíčka.113 

Zavřel bohužel v žádné formě nevyjádřil své výhrady proti Dvořákově a Klímové hře. 

Recenzi nenapsal, v pamětech se o ní nezmiňuje, navenek vystupoval jako její zastánce, 

kritický je pouze v dochované korespondenci. Můžeme se tedy jen domnívat, zda Zavřela 

v textu hry popudily narážky autorů na Napoleona a napoleonství, nad kterým nakonec vítězí 

Matějovo šaškovství: Vidíš, můj zamračený kozlíčku, prohráls! Ne tvým chamtivým 

napoleonstvím, ale šaškovstvím a děláním dlouhého nosu dobyl jsem světa! A dobyl jsem ne 

tvých ledajakých států a říší, ale duší a srdcí lidí!114  

Zůstává tak otázkou, nakolik vlastně Matěj Poctivý mohl ovlivnit další Zavřelovu divadelní 

tvorbu. Po Návratu, Dravci a Vzpouře autor přehodnotil svůj přístup k dramatu a začal psát 

komedie, respektive karikatury toho, co v předchozích dílech s velkou vážností tak velebil a 

obdivoval. Záměrně či nezáměrně se tak přiblížil Dvořákovi a Klímovi a jejich „teorii 

dlouhého nosu“. Řadu let se snažil všemi možnými prostředky šířit kult nadčlověka, a protože 

se setkával pouze s nepochopením, rozhodl se tento kult zkarikovat. V autorské poznámce 

připojené na závěr knižního vydání Vzpoury pak napsal: Uveřejňuji svoje deváté a poslední 

drama pokládám za nutné připojiti k němu několik slov. Zítřek je bude slyšet. Básnil jsem 

svoje dramata z jediného důvodu: abych se vyléčil ze svého kdysi tragického zážitku. Můj 

Boleslav Ukrutný, Simson, ďábel z Kamenného hosta, Bedřich Ker z Návratu atd. bojovali 

můj vlastní boj. Nyní, kdy je vítězně ukončen, nechci mít s dramatem co činit a odvracím se od 

                                                 
111 Srov. Prohlášení na obranu Matěje Poctivého, které vyšlo v Lidových novinách 16. března 1922 podepsali: 
Karel Čapek, Otokar Fischer, Vlastislav Hofman, Jiří Karásek ze Lvovic, Josef Kodíček, Edmund Konrád, 
Stanislav Lom, Jaroslav Maria, Vojtěch Mixa, F. X. Šalda, Antonín Veselá, Jindřich Vodák a František Zavřel. 
Srov. Prohlášení, Lidové noviny 30, 1922, č. 137, 16. 3., s. 7. 
112 LA PNP, fond Stanislav Lom, dopis F. Zavřela S. Lomovi ze 7. ledna 1922. 
113 LA PNP, fond Otokar Fischer, dopis F. Zavřela O. Fischerovi z 28. září 1922. 
114 A. Dvořák – L. Klíma, Matěj Poctivý, Bedřich Kočí, Praha 1922, s. 102. 
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něho s lehkou myslí. Miláčkové, kteří v mém militarismu chtěli za každou cenu vidět posu 

anebo literaturu, nechť se konečně chytí za nos! Adieu, holoubci.115 

                                                 
115 F. Zavřel, Vzpoura, František Švejda, Praha 1923, závěrečná poznámka autora s lokací a datem Sinigaglia, 
20. květen 1922. 
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6. SALVY SMÍCHU V JEDINEČNÉM PŘEDSTAVENÍ 

 

V knižním vydání VZPOURY jsem řekl, že se od dramatu odvracím, neboť moje nejtragičtější 

PRAPROŽITÍ, se kterým jsem se dosud bil, je vítězně překonáno. Incipit comoedia. Gesta, 

která byla pro mne včera osudná, mají dnes nádech karikatury. Karikatura je obsahem této 

hry, jejíž látku uchopím ještě jednou. Ještě jednou se vysměji svým láskám. Potom teprve 

započne pravidelný útok.1 

 

Řekl jsem již autorovi, když jsme besedovali po premiéře, že absolutní vůle vyvrací na konec 

sama sebe, vedouc k opovržení vůlí – tedy k absurdismu a frašce. Načež mne milý Zavřel 

ujistil, že právě – píše komedii.2 

 

Národní divadlo místo, aby provozovalo mojí komedii, provozuje komedii se mnou…3 

 

Mněl, že nalezl k budoucnosti klíče,/ neb velkým vzorem stal se jemu Nietzsche./ Však hrnec 

páchne vždy, čím prve navřel:/ víc z Hilberta než z Nietzscheho má Zavřel.4 

 

DISIECTA MEMBRA 

Mezi lety 1923–1928 napsal František Zavřel celkem osm divadelních her, přesněji řečeno 

osm veseloher. Všechny také vyšly knižně a až na jednu z nich, shodou okolností hned tu 

první, se sedm z nich dočkalo jevištního nastudování. 

Několik měsíců po premiéře Vzpoury se objevila na knižních pultech nová Zavřelova hra 

s neobvyklým názvem: Oba Kokoškové. Jak uvedl v upoutávce Český deník, tuto hru 

František Zavřel prezentoval jako veselohru.5 Komediální charakter avizoval už název sám, 

neboť každý, i jen letmo obeznámený se Zavřelovou tvorbou věděl, že nositelem jména 

Kokoška nemůže být silný hrdina. Vždyť jména jako Bedřich Ker, Richard Dux či Bedřich 

Osten z předchozích her měla u diváků evokovat tvrdost a ráznost hlavní postavy.  

Zavřelovy veselohry z tohoto období bychom mohli rozdělit do dvou skupin. Do té první 

řadíme hry Oba Kokoškové, Boxerský zápas, Mrtvý, Vykupitel a divácky nejúspěšnější, 

později zfilmovanou komedii Dědečkem proti své vůli, které vznikly v letech 1923–1926. 
                                                 
1 F. Zavřel, Oba Kokoškové, František Švejda, Praha 1923, úvodní poznámka autora. 
2 Josef Kodíček v recenzi na Zavřelova Dravce. Srov. K-ček [= Josef Kodíček], Divadlo a hudba. Dravec, 
Tribuna 3, 1921, č. 299, 21. 12., s. 5. 
3 LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu z 8. dubna 1927. 
4 Nepodepsaný epigram otištěný v časopise Apollon 2, 1924, č. 1, s. 3. 
5 Nepodepsáno, František Zavřel vydal novou hru…Český deník 13, 1924, č. 1, 1. 1., s. 14. 
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V těchto hrách se Zavřel vyrovná se svou minulostí. Mrtvý je zjevnou reakcí na někdejší 

Návrat, Boxerský zápas je rozšířenou a přepracovanou verzí hry Oba Kokoškové. Komedie 

Vykupitel pro změnu těží z předchozí komedie Mrtvý a veselohra Dědečkem proti své vůli je 

zkarikovanou podobou starší Vzpoury. Do druhé skupiny pak zařadíme komedii Nesmrtelná 

milenka z roku 1927, která znamenala zlom v Zavřelově veseloherní tvorbě a poslední dvě hry 

symbolizující už jakýsi komediální „dojezd“: Vykutálený paroháč a Veselohra s letcem (obě 

z roku 1928). 

Komedii Oba Kokoškové pojednávající o dvou protikladných bratrech, z nichž jeden si hraje 

na Napoleona a druhý na faustovského myslitele Zavřel nabídl hned po jejím dopsání v roce 

1923 K. H. Hilarovi pro Národní divadlo. Hilar tehdy ocenil Zavřelův pokus o veselohru, 

nicméně autorovi doporučil dílo přepracovat, zkrátit a děj více koncentrovat. Zavřel se 

s žádostí o pomoc obrátil nejprve na Josefa Kodíčka a po jeho odmítnutí na kolegu Arnošta 

Dvořáka. Ten nabídku ochotně přijal, koneckonců sám Zavřel před časem Dvořákovi 

vypomohl při dokončení jeho Nové Oresteie. Znovu se potvrdilo, že spolupráce těchto autorů 

se vyplácí, neboť nová verze, jež vyšla knižně pod názvem Boxerský zápas, byla zdařilejší, 

ale hlavně Hilarem bez problémů přijata.6 

Oba Kokoškové i Boxerský zápas se odehrávají v současnosti, v první verzi Zavřel vedle sebe 

postavil dva bratry Kokošky, kteří se vyžívají v napoleonských a faustovských pózách 

natolik, že jsou vlastně jejich karikaturou, v Boxerském zápase jsou to rovnou bratři tři, 

Richard, Jan a Erich Rotové, kteří zároveň symbolizují zkarikovaný princip napoleonský, 

faustovský a donjuanský. 

Je evidentní, že při psaní první komedie o podivínských bratrech si autor s příběhem nevěděl 

rady. Do popředí vstupovala dosti prvoplánová snaha po zesměšnění všeho, co bylo Zavřelovi 

v minulosti vytýkáno. Richard Kokoška při běžných denních činnostech opakovaně vykřikuje 

vojenské povely a svou domácnost má vyzdobenu obrazy z velkých bitev: Neučiní kroku, aby 

si nedodával odvahy nějakým více méně ověřeným heslem. Slova jako Waterloo, Lipsko, Elba 

a Svatá Helena má v ústech stokrát denně…svěřuje se Richardova choť Josefína své 

přítelkyni.7 Ve hře se zajímavě zrcadlí i soudobá atmosféra v republice, problémy 

československého státu, sociální nepokoje a revoluční naladění části společnosti. Továrna 

Richarda Kokošky se ocitla v hluboké krizi, banka hrozí vypovězením úvěrů a na nebohého 

továrníka dotírají věřitelé. Kokoškův sluha proto v jedné epizodní scéně přemýšlí o 

                                                 
6 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Veselohry, s. 73 
7 F. Zavřel, Oba Kokoškové, František Švejda, Praha 1923, s. 20. 



116 
 

bolševismu a revoluci: Můj soudruh bolševik má pravdu. Soumrak kapitalismu nadešel. Co 

tady vidím, jest jeho rozklad.8 Určité narážky pak autor směřoval i k tvorbě svých divadelních 

konkurentů, především ke Karlu Čapkovi, vůči jehož tvorbě měl potřebu se vymezovat. 

V době práce na komedii Oba Kokoškové Zavřel nelibě nesl velký úspěch Čapkovy R. U. R. 

Mezi četnými návštěvami továrníka Kokošky je i muž, který reprezentuje Spolek pro 

znovuzavedení mravnosti. Na jednu stranu tento člověk hlásá lásku, mírumilovnost a 

pacifismus, které musí už konečně zvítězit nad zničující technikou a šílící dobou, na straně 

druhé jsou jeho úmysly evidentně motivovány jen zištnými důvody.9  Závěr celé hry pak 

působí velmi rozpačitě. Továrna Richarda Kokoška je „shůry“ zachráněna a jeho mladší bratr 

Jindřich poté, co zavrhl nejprve faustovskou učenost a nakonec i donjuanskou zvrácenost, 

kajícně vstupuje jako řadový zaměstnanec do Richardova podniku. 

Přepracovaná verze, napsaná společně s Dvořákem je zdařilejší, děj má větší spád, je plná 

vtipných situačních scén. Pokud Zavřel už v minulosti očekával velký divácký ohlas, nyní se 

jej dočkal v míře vrchovaté, i když je třeba přiznat, že na úspěchu představení se velkou 

měrou podepsal představitel hlavní role, komik Vlasta Burian, jemuž zdařile sekundovali 

Eduard Kohout, Saša Rašilov a Bedřich Karen. Burian v těchto letech prožíval obrovský 

vzestup popularity. Měl za sebou řadu úspěchů v kabaretních představeních divadla Rokoko a 

v roce 1924 po celou sezónu hostoval v činohře Národního divadla. To, že si jej režisér Vojta 

Novák zvolil jako hlavního představitele do připravované hry, byl logický krok, který se 

opíral o Burianův bravurní výkon z předchozí Zavřelovy komedie Mrtvý. Kromě role 

Richarda Rota účinkoval Burian v pražském Národním divadle rovněž v Labichově Slaměném 

klobouku a ve francouzské komedii Nezralé ovoce. Po ročním hostování Národní divadlo 

opustil a v roce 1925 si založil scénu vlastní.  

Děj Boxerského zápasu je více rozvinutější a pro divadelní inscenaci i divácky atraktivní, 

neboť scéna se po přestávce proměnila ve skutečný boxerský ring. Tři bratři Rotové utápí svůj 

život v alkoholu a v pomýlených zájmech, Richard (Napoleon) se zajímá o výbušné látky, 

Erich (Don Juan) studuje věčné ženství a Jan (Faust) hloubá o smyslu života. Jejich vlastní 

podnik je však před krachem a tak upnou svou pozornost k bohaté Luise Olbenové, která je 

dědičkou nesmírného bohatství. Ta nakonec rozhodne, že se stane ženou vítěze boxerského 

zápasu, který bratři povedou se zdatným černošským sluhou Richarda Rota. V samotném 

zápase černoch postupně knokautuje první dva bratry. Richardův záměr o černochovo 

podplacení nevyjde a tak i on nakonec končí poražen. Luisa se za černošského boxera provdá, 

                                                 
8 Tamtéž, s. 30. 
9 Tamtéž, s. 51. 



117 
 

bratři zůstanou bez lákavého věna, což jim však nebrání, aby i nadále svůj život bezstarostně 

utápěli v alkoholu. Slova starého pijáka ze závěru hry byla i autorovým „manifestem“ o konci 

tragédie: Oni tančí. Prohráli všechno, co vůbec mohli prohrát a přece mají odvahu dívati se 

kupředu. Porážka, která je měla zničit, existuje pro ně pět minut. Neberou ji vážně. Tragédie 

je mrtva, je to zřejmé.10  

Reakce na novou Zavřelovu hru byly ze strany publika jednoznačně pozitivní. Vlasta Burian 

byl herec již natolik populární, že nebylo důležité, zda hra samotná dosahuje výrazných 

kvalit. Navíc jeho role Richarda Rota se nějak zásadně neodlišovala od rolí z předchozích 

kabaretních vystoupení. Publikum se přišlo bavit a vynikající herecké obsazení bylo zárukou, 

že tomu tak skutečně bude. Premiéra byla proto logicky načasovaná na začátek divadelní 

sezony, konkrétně na 16. září 1924. 

Zavřelův divácký úspěch ovšem vnesl silný nesoulad mezi divadelní kritiku. Čtenáři novin a 

časopisů, které zajímal názor odborníků, z nichž mnozí, jako třeba takový Edmond Konrád, se 

o dramatickou tvorbu sami pokoušeli, nalezli na straně jedné posudky, jež neměly daleko 

k pajánu, na straně druhé ohlasy tak tvrdé, že z nich až příliš čněla zaujatost proti všemu, co 

ze Zavřelových rukou vůbec kdy vyšlo na svět. První polohu zastupoval právě Edmond 

Konrád (1889–1957), Zavřelův vrstevník, původně vystudovaný historik (žák Václava 

Novotného), toho času knihovník pražské Univerzitní knihovny, který stejně jako Zavřel 

„zběhl“ ze své původní profese.11 V revue Cesta věnoval premiéře Boxerského zápasu 

obsáhlý referát. Konrád, ač byl později spojován především s tvorbou Karla Čapka a řazen do 
                                                 
10 F. Zavřel, Boxerský zápas, Evžen K. Rosendorf, Praha 1924, s. 69. 
11 Edmond Konrád sledoval Zavřelovu divadelní kariéru více méně pravidelně po celá dvacátá a třicátá léta. 
Také v jeho případě nadšení pro Zavřelovy hry postupně vyprchalo. Po druhé světové válce, v době, kdy Zavřel 
stanul před vyšetřovateli jako kolaborant, byl Konrád předvolán jako svědek. O svých kladných recenzích 
z dvacátých let se však raději nezmínil ani slovem. Srov. Výslech svědka, Edmond Konrád, dne 21. října 1946, 
in: Státní oblastní archiv Praha (SOA), fond Mimořádný lidový soud – 1945–1948, sig. TK XXI – 15216/47, k. 
č. 28. Jen velmi stručně se Konrád o Zavřelovi vyjádřil v jeho nekrologu otištěném ve Svobodných novinách: 
Není-li mezi jeho osmadvaceti hrami od Boleslavů, Donu Juanů a Napoleonů po veselohry ani jediné, jež by ho 
přežila, není zato asi ani jediné, kde by, uprostřed planosti, aspoň jedna věta neprozrazovala rozeného 
dramatika. Srov. Dramatik František Zavřel zemřel, Svobodné noviny 4, 1948, č. 9, 11. 1., s. 5.  Přesto v 
Konrádových vzpomínkách vydaných roce 1967 o Zavřelovi nenajdeme nic. Přesněji řečeno je možné, že 
František Zavřel autorovi posloužil jako předobraz pro postavu dramatika z vyprávění o režijních metodách K. 
H. Hilara: To mi nedávno jeden autor přinesl kus, v tom se vám najednou zčistajasna objeví postava a začne být 
důležitá! Ne že by důležitá byla, kus by se nejlíp obešel bez ní, ale autorovi na ní záleží, je důležitá, aby hlásala 
jeho názory! Tak se ho ptám: a jak tam tak najednou přijde? Dveřmi? Oknem? On mi na to: to prý je věc režie, 
on není žádný realista, on dělá expresionismus. Srov. E. Konrád, Nač vzpomenu, Československý spisovatel, 
Praha 1967, s. 134. Na druhé straně se o Konrádovi už v průběhu dvacátých let Zavřel nelichotivě vyjadřoval 
v dopisech Stanislavu Lomovi: Mluvil jsem s Konrádem, stal se z něho největší osel celé velké Prahy. Bučí 
domýšlivostí. To má všechno na svědomí Vodák. Srov. LA PNP, fond Stanislav Lom, nedatovaný dopis (zřejmě 
polovina dvacátých let) F. Zavřela S. Lomovi. Svůj negativní vztah ke Konradovi Zavřel ve třicátých letech 
shrnul v několika epigramech: České divadlo: Velectění nadkritici/ konstatují zoufalí:/ odešli jsou dramatici,/ 
Edmondi a Cápci zůstali nebo Česká dramatická músa: Konstatuji nerada/ zapalujíc voskovici:/ odešli jsou 
dramatici/ a mně nechali Konráda. Srov. F. Zavřel, Pozdrav od Borové. Epigramy, vlastním nákladem, Praha 
1938, s. 99 a 107. 
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tzv. čapkovské generace, v mnoha ohledech souzněl se Zavřelovým chápáním dramatu. Ve 

shodě se Zavřelem tvrdil, že v době, kdy hybnou silou světového dění jsou pouze peníze, 

politické strany, obchodní společnosti a armády, ve světě, ve kterém intelektuálové a 

romantici utápějí svůj žal v barech a alkoholu, v takovém světě není prostor pro tragédii. 

Společnost už o tragédii nestojí. Nadosobní hodnoty, jež ztělesňovaly velké osobnosti světové 

historie, leží zadupány v prachu u cesty. Svět se chce bavit. Věčný vojevůdce Napoleon 

Bonaparte, věčný hledač pravdy Faust a věčný milovník Don Juan, kteří po celé 19. století 

byli hrdiny, ke kterým se obracel celý svět, dnes nikoho neoslovují. A jak trefně Konrád 

poznamenal: Dnes tito tři dohospodařili, a boxer, detektiv, filmový herec jsou to, kdož vtiskují 

ráz divákovým představám hrdiny.12 Jinými slovy individuality se rozpustili v kolektivním 

vědomí. I v dalším pak Konrád na Zavřelově hře shledával jen pozitivní věci. Monology 

považoval za plynulé, stejně tak celková kompozice hry se mu jevila ladná a čistá. Slov 

uznání se dočkal i režisér Vojta Novák, dále za scénografické provedení Vlastislav Hofman a 

samozřejmě herci, kdy Konráda více než výkon Vlasty Buriana, který prokázal vědomou 

kázeň své překypující životnosti, potěšil Bedřich Karen v roli černošského boxera.13 

V podobném duchu jako Konrád se o nové Zavřelově hře vyjádřil Jaroslav Hilbert. Na rozdíl 

od autora samého i jiných recenzentů tvrdil, že není nutné nové dílo posuzovat v kontextu 

předchozí tvorby, ani je interpretovat jako popření někdejších ideálů. Podle Hilberta je nová 

Zavřelova komedie sama o sobě velmi povedená a některé scény váženého dramatika 

dokonce rozesmály při představení až k slzám.14 

O něco kritičtější byl k Zavřelově novince Miloslav Novotný, který svůj posudek rozdělil 

dokonce na dvě pokračování v Národních listech. Novotný totiž soudil, že se Zavřel napsáním 

této komedie ocitl na rozhraní dvou cest. Poté, co Zavřel zkarikoval všechny své idoly a 

vlastně i sám, sebe stojí před otázkou, kam se bude dále ubírat jeho tvorba. K jakému 

světonázoru se přimkne? Jaké hodnoty bude ve svých hrách zastávat nyní? Se zesměšňováním 

své minulosti nemůže vydržet dlouho.15 Bystrý recenzent však upozornil ještě na jeden 

aspekt, který stál za připomenutí. Zavřelovy vtipy a narážky jsou často srozumitelné povýtce 

jen znalcům jeho předchozích her, případně jeho blízkým přátelům, kteří autora znají nejen 

prostřednictvím jeho díla, ale měli možnost nahlédnout i do jeho soukromí.  

V pokračování recenze pak Novotný srovnal obě verze téže hry, tedy komedii Oba Kokoškové 

s realizovaným představením Boxerský zápas. Recenzent pochopitelně našel řadu shodných 
                                                 
12 E. Konrád, Peer Gyntův stín, Cesta 7, 1925, č. 5, s. 82. 
13 Tamtéž, s. 83. 
14 J. H. [= Jaroslav Hilbert], Divadlo, Venkov 19, 1924, č. 220, 18. 9., s. 2. 
15 MilNý [= Miloslav Novotný], Zavřelův Napoleon I., Národní listy 64, 1924, č. 258, 18. 9., s. 4. 
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momentů, což jej nutně dovedlo k závěru, že Zavřel je především dramatik exprese a nikoliv 

invence.16 Závěrečná Novotného poznámka o hereckých výkonech je zajímavá pro navození 

atmosféry v jaké se celé představení odehrávalo. Novotný ocenil herecké umění Vlasty 

Buriana, který dobře karikoval nejen Napoleona, ale dokonce i autora samého, konkrétně 

postojem, úsměvem ba dokonce i hlasem. 

František Zavřel zápasil se všemi nadlidmi, jichž velikost kdy lidská fantazie chtěla připustit, 

a snažil se donutit je, aby své rysy propůjčili hrdinům jeho tragedií alespoň na chvilku 

představení. Zápasil soustavně, ale marně.17 Těmito slovy uvedl svou recenzi Boxerského 

zápasu Julius Fučík. Jelikož na předchozí Zavřelovy dramatické pokusy pohlížel dosti 

skepticky a hodnotil je někdy až s přílišným despektem, ze kterého bylo zřejmé, že nejen dílo, 

ale ani autor sám není Fučíkovi sympatický, novou Zavřelovu komedii pochválil. Fučík 

ocenil, že se autor odvrátil od dřívější schematické adorace silných individualit. Ve shodě s  

Miloslavem Novotným však autora varoval před opakováním jeho osobního tématu, které je 

totiž hlavní záhubou jeho dřívějších děl: Spustí-li Zavřel kolovrátek i na poli veseloherním, 

stane se jeho pověst dramatika skutečně jenom pověstí.18 

Pro změnu za dílo nepodařené označil Boxerský zápas Arnošt Procházka. Zkarikování sebe 

sama kritik nepovažoval ani za šťastné, ani za originální, autorovi přitom vytkl, že to co on 

sám považuje za zábavné, neboť se to týká jeho vlastní minulosti, nemusí být nutně zábavné 

pro diváky. I v komedii se autor – podle Procházky – dopouští jemu tolik vytýkanému 

schematismu: Stále týž ton, týž posunek, týž postoj. Bez vývoje, bez konfliktu, bez humoru. 

Protože to vše předpokládá a vyžaduje – charakteru.19 Obzvláště spadeno měl Procházka na 

mladého Vlastu Buriana, o jehož komediálním talentu dosud jen slyšel, ale zatím neměl tu 

čest jej spatřit na jevišti. Pokud bychom napsali, že Procházkovi se Vlasta Burian nelíbil, bylo 

by hodnocení příliš mírné. Procházka byl výkonem představitele titulní úlohy natolik 

znechucen, že napsal: Tož jsem ten div divů viděl: obyčejný, ale prachobyčejný kabaretní 

komik, karrikaturní přepínač, člověk jedné struny, bez odstínu a bez vnitřku, studený paňáca, 

jenž obtížně udržoval alespoň trochu na uzdě všecky své chantantové zlozvyky a rád by byl 

propukl v jekot a „řezání grimas“.20 Zajímavé však je, že už v této recenzi Procházka o 

Burianovi hovoří jako o „králi komiků“, kterýžto přídomek pochopitelně recenzent 

nepovažoval za zasloužený. 
                                                 
16 MilNý [= Miloslav Novotný], Zavřelův Napoleon II., Národní listy 64, 1924, č. 259, 19. 9., s. 4. 
17 -jef- [= Julius Fučík], Box v tragedii, Socialista 1, 1923/1924, č. 43, s. 8, cit. dle J. Fučík, Divadelní kritiky 
(Dílo Julia Fučíka, svazek X.), SNPL, Praha 1956, s. 160. 
18 Tamtéž, s. 161. 
19 ALAP [= Arnošt Procházka], Divadlo, Moderní revue 1924/1925, sv. 40, s. 22. 
20 Tamtéž, s. 22–23. 
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Ani Hanuš Jelínek, referující o Boxerském zápasu v časopisu Lumír nebyl ke hře i autorovi 

milosrdný. Jelínek uznal, že v životě umělce skutečně mohou nastat chvíle, kdy je třeba 

pokácet božstva, ke kterým jsme vzhlíželi, ovšem takový proces bývá obvykle velmi vážný a 

bolestný. Zavřel se však se svými ideály mládí rozloučil s takovými pošklebky, že v divákovi 

pak nutně vzbuzuje pochybnosti o své dřívější tvorbě. Jelínek tento přístup originálně 

zakončil tím, že autor na své minulosti provedl nelítostné harakiri. Nyní již záleží jen na něm, 

zda se v budoucnu dokáže vymanit ze začarovaného kruhu schematičnosti a přemůže svoji 

dětinskou vášeň mít každého čtvrt roku novou premiéru.21 

Otokar Fischer tentokrát vlastní recenzi na Boxerský zápas neuveřejnil, nicméně do prvního 

ročníku revue Kritika přispěl úvahou o komediálních hrách ve světové a domácí dramatice. 

Ze srovnání her světových autorů-klasiků Shawa, Romainse či Sternheima s českými 

dramatiky však Fischerovi nevychází obraz zrovna lichotivý, neboť si pokládá otázku, zda se 

současné české komedie budou moci hrát ještě za deset či patnáct let. V případě Zavřelova 

Boxerského zápasu odpovídá jednoznačně: ano; snad; jako kuriosita; a za předpokladu, že 

Zavřelovi tehdy a tam nebude konkurovati Zavřel (…) neboť náš vtipný František Zavřel mi 

připomíná, s dovolením, ne sice, jako prý komusi, Shawa, ale za to Aischyla, Sofokla a 

Euripida: tak jako antické drama k jednomu herci přidružilo druhého, k dvěma třetího, k těm 

třem čtvrtého, tak Zavřelova jedna komedie má jeden nápad, druhá tento plus druhý, třetí ty 

oba plus báseň, čtvrtá to vše plus autoportrét atd. atd., takže za deset let, kdo neznal stupňů 

přípravných, bude mít z dvacáté komedie požitek nerušený: snad i bez přispění Burianova.22 

Mnohem silnější odmítnutí Zavřelovy komedie přišlo tentokrát ze strany, odkud to autor 

zřejmě neočekával, a to z prostředí nejmladší literární generace sdružené kolem revue 

Apollon. Zpočátku převážně beletristický časopis, který vycházel od roku 1923, se postupem 

doby zaměřoval více na literární a divadelní kritiku, což bylo v důsledku aktivního působení 

mladého studenta medicíny s literárními a divadelními ambicemi Jana Klepetáře (1902–

1978), který se od druhého ročníku stal odpovědným redaktorem časopisu. Vedle Klepetáře 

do revue hojně psali například Franta Kocourek (1901–1942), Frank Tetauer (1903–1954), 

Jan Maria Augusta (1897–1939), ale také starší autoři jako Josef Čapek nebo Josef Kodíček. 

V prvním čísle druhé ročníku se pak objevila recenze Zavřelova Boxerského zápasu, která 

byla pojata jako divácký ohlas zaslaný redakci. Text začínal krátkou veršovánkou: 

Ve Stavovském divadle syčely všechny lampy:/ Ssss – plak – plak – plik/ malý pan Zavřel je 

                                                 
21 Hanuš Jelínek, Divadlo, Lumír 51, 1924, č. 8, s. 439–440. 
22 Otokar Fischer, Svět a my, Kritika 1, 1924, s. 343. 
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docela maličký dramatik.23 Dopisovatelem skrývajícím se pod pseudonymem Radius byl Otto 

Rádl (1902–1965), tehdy student práv, později filmový kritik spolupracující s Českým slovem 

či Peroutkovou Přítomností. Jeho text reagoval na premiérové představení, kde došlo k menší 

nepřístojnosti ze strany části publika, jež svůj nesouhlas s odehraným kusem dali najevo 

sykotem. Rádl k tomu napsal: Sešli jsem se náhodou četní mladí, z univerzity, z konzervatoře, 

z akademie, někteří ještě nevěřící a skrývající své romány a dramata, druzí, jejichž jména 

čtete pyšněji v revuích a žurnálech (…) A protože jsme byli všichni pobouřeni tím, že se hraje 

tak slabá komedie, že se tato nicka vydává předem za scénický výboj, že se tato sotva 

načrtnutá, nedopracovaná, nevtipná hra pasuje na získavatele nových hodnot a že její autor, 

zcela skromňoučká veličina je u nás tak falešně nadouván – z těch všech důvodů připojili jsem 

se k těm, kteří zatleskali jménem slušnosti, svým spontánním a neorganizovaným zasyčením ve 

jménu pravdy...24 Autor svébytné reportáže pojal svůj text rovnou jako odpověď autorovi, 

který si nespokojenost publika vysvětloval jako provokaci, která nebyla namířena proti němu, 

ale proti Dramatickému svazu, jehož byl jednatelem. Rádl Zavřela ujistil, že – ačkoliv by si to 

tak jistě autor divadelního kusu rád představoval – tomu tak nebylo. Studentský odpor proti 

hře byl spontánní a vstupenky na představení si všichni zakoupili za své peníze a dobrovolně. 

Svůj názor diváci projevili sykotem, neboť se jim zdálo příliš absurdní, tleskati této řiďoučké 

komedii a gratulovati autoru.25  Před Rádlem neobstál ani další Zavřelův argument, že 

vyprodané hlediště je samo o sobě důkazem úspěšnosti představení. Rádl měl názor opačný: 

Prosím nenamítejte, že bylo vyprodáno: to zavinila přítomnost Vlasty Buriana, Vaše hra to 

nezpůsobila (…) postavte na scénu takovou salvu nejlepších komiků, jako byli v této hře 

zaměstnaní vedle Buriana Wiesner, Roland, Rašilov, Kohout, Merhaut, Váňa…, nechte je 

říkat jen „Kolo, kolo mlýnský…“ a  zboří se divadlo smíchem.26 Svůj list pak Rádl zakončil 

popisem závěrečné děkovačky, kde se sám autor svou vlastní vinnou dostal do role poněkud 

tragikomické figurky: Stahovala se již železná opona, když dobyvačný autor vesele a zlostně 

panáčkuje a poklonkuje, vyrážel stále na rampu. Tu vystoupil kterýsi kulisák v modré blůze, 

dobrý dělník, snad lítostí jatý a chopiv se dramatika za rukáv vtáhl jej pod dopadající oponu 

za kulisy.27  

Rádlův text byl vlastně reakcí na polemiku, která se rozpoutala po otištění recenze na 

Boxerský zápas od Jana Klepetáře v Tribuně pod názvem Případ Zavřel. Klepetář ve svém 

                                                 
23 Radius [= Otto Rádl], Sykot panu Zavřelovi, Apollon 2, 1924, č. 1, s. 19. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž. 
27 Tamtéž, s. 20. 
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textu napsal, že Zavřel při psaní svých her, a je jedno zda se jedná o tragédie či komedie, 

vychází ze zcela mylných předpokladů. Jako dramatik si vyabstrahoval určitou životní 

koncepci, kterou pokládá za jedinou a správnou. V každém z nás je podle Zavřela kus z 

Napoleona, Fausta nebo dona Juana. Takový úzký pohled na člověka je však pro Klepetáře 

nepřijatelný: Lidé vůbec nejsou extrémní…, píše recenzent, jak by se asi podivil nějaký 

průměrný občan, kdyby jeho přirozená potřeba erotického zážitku byla vykládána jako 

juanovský běs, nebo jeho touha po dosažení vyšší hodnostní třídy za napoleonský rys.28 

Stejným způsobem Klepetář zpochybňoval Zavřelovo prohlášení o konci tragédie, respektive 

o překonání jeho dřívějších her. Klepetář, zdá se, přesně vystihl to, co se jiní recenzenti snažili 

naznačit, totiž že se autor nevymanil ze své minulosti, jak se nám snaží tvrdit, neboť …v tom 

momentu, kdy si dobírá svou minulost, činí to formou, která právě tuto minulost 

charakterizuje.29 Stručně, ale výstižně řečeno. Z toho pak pro recenzenta vyplývá, že 

Zavřelovy komedie jsou jen variace jeho dřívějších tragédií. Jeho hrám vévodí stále stejné 

schéma, stejný chlad a stejná vypočítavost. 

Klepetářův text se autora velmi dotkl. Svou roli zde nepochybně sehrál fakt, že recenze vyšla 

v Tribuně, kde o divadle pravidelně referoval Zavřelův přítel Josef Kodíček. V něm také 

dramatik spatřoval hlavního původce, snad spoluautora textu. Svou stručnou odpověď na 

recenzi Zavřel otiskl v agrárnickém Večeru. V něm uvedl, že původní text Boxerského zápasu 

Hilar skutečně odmítl a doporučil jej přepracovat. Autor se proto obrátil na Josefa Kodíčka 

s prosbou o pomoc. Ten si hru přečetl a poté spolupráci odmítl: …jelikož je mu asi psaní her 

cizí. 30  Zavřel se proto obrátil na zkušeného Arnošta Dvořáka, který nakonec Zavřelovi 

s úpravou textu vydatně pomohl. Dnes, kdy Stavovské divadlo hraje Boxerský zápas 

s vyprodaným hledištěm, je Kodíček podle Zavřelova mínění, zhrzen a svůj vztek si vybíjí 

iniciováním negativních recenzí, jako v případě Klepetářova textu. 

Kodíček samozřejmě nemohl takové obvinění nechat bez odezvy. Ve své odpovědi, jež vyšla 

v Tribuně, hned následující den odsoudil nejen Zavřelovo chování, ale i jeho celou divadelní 

kariéru. Přitom nezapomněl připomenout, že hlavním důvodem proč se Zavřel odhodlal k 

útoku, je jen obyčejný strach před zveřejnění posudku hry, který svého času pro Hilara 

napsal.31 Zavřel pak ještě krátce reagoval znova ve Večeru, kdy připomněl, že Kodíček sice 

                                                 
28 Jan Klepetář, Případ Zavřel, Tribuna 6, 1924, č. 220, 18. 9., s. 4. 
29 Tamtéž. 
30 F. Zavřel, Odpověď na útok Tribuny na Boxerský zápas, Večer 11, 1924, příloha k č. 237, 15. 10., s. 1. 
31 J. Kodíček, Autor Boxerského zápasu…, Tribuna 6, 1924, č. 244, 16. 10., s. 5. 
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dnes odsuzuje celou jeho dramatickou minulost, přitom ještě nedávno psal o Boleslavu 

Ukrutném a Vzpouře pochvalné recenze.32   

Průběh sporu se odrazil i v korespondenci mezi Otokarem Fischerem a F. X. Šaldou. Tyto dvě 

výrazné osobnosti se na krátko sešli v jednom redakčním kruhu při práci na časopisu Kritika. 

Ve vzájemné korespondenci se informovali o redakčních záležitostech, ale též o věcech, které 

se dotýkaly kulturního dění v Praze. V dopise z 5. února 1925 Šalda komentoval spor mezi 

Josefem Kodíčkem a Arnoštem Dvořákem. Fischerovi připomněl, že Kodíček kdysi napsal 

pozitivní kritiku na Dvořákovy Husity, načež v době, kdy se mezi autorem a recenzentem 

objevily jisté rozpory, pro změnu Husity zcela odsoudil. Šalda proto Fischerovi napsal, že 

takové chování je pro Kodíčka typické, neboť podobně se zachoval i ve vztahu k  Zavřelovi: 

Je to týž případ jako se Zavřelem, píše Šalda, sám jste mne na to upozornil, že ho bral dřív 

vážně a učil ho tak bráti i jiné, – aby naráz se mu stal idiotem.33 

 

ATENTÁT NA ČESKÉHO SHAWA 

V prvním čísle druhé ročníku Apollona, tedy ve stejném čísle, kde vyšla Rádlova reakce na 

premiéru Boxerského zápasu, začal vycházet také seriál Franty Kocourka Praha žije uměním. 

V úvodním prologu je Kocourek požádán redaktorem Klepetářem, jenž zde vystupuje pod 

průhledným pseudonymem Klepetauer, o napsání série reportáží z pražského uměleckého 

prostření. Ve druhém pokračování se hlavním hrdinou Kocourkova vyprávění stal František 

Zavřel, kterého přišel navštívit reportér Honza, poté, co si přečetl oznámení v novinách, že 

Stavovské divadlo chystá k uvedení novinku Boxerský zápas. Reportér chtěl, samozřejmě 

neúspěšně, autora přesvědčit, aby svou hru vzal zpět, neboť není dramatikem a své uplatnění 

by měl hledat někde jinde: Především nevěřte, že je to tvůrčí práce, praví Honza autorovi, 

když zpochybňuje jeho psaní …Za druhé pochopte, že chimér jste se nezbavil tím, že jste jim 

dal veseloherní nálepku. Kdybyste byl dramatikem, uměl byste chiméry vyvolávat a uměl byste 

je taky zabít. Poněvadž však jím nejste, je vaše snaha v každém směru marna a je poctivé 

hledat jiné pole působnosti.“34 Sebevědomý dramatik však na Honzu pohlížel s pohrdáním a 

oznámil mu, že hra již byla v divadle přijata. Honzovi proto nezbylo nic jiného, než nebohého 

autora po premiéře vyzvat na skutečný boxerský souboj, při kterém jej bezostyšně 

knokautoval, načež ten spadl do Vltavy. Kocourkovo vyprávění je pak zakončeno zprávou, 

která čtenářům oznamuje, že dramatik byl z řeky vytažen živý, tudíž se zachoval pro domácí 

                                                 
32 F. Zavřel, Pan Josef Kodíček, Večer 11, 1924, příloha k č. 240, 18. 10., s. 1. 
33 F. X. Šalda, Dopisy, Literární archiv 3–4, Památník národního písemnictví a Orbis, Praha 1968–1969, s. 291. 
34 Franta Kocourek, Praha žije uměním 2, Apollon 2, 1924, č. 2, s. 27. 
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scénu i do budoucna. Ve třetím (a posledním) pokračování Kocourkova seriálu Zavřel již 

nefiguroval. 

Časopisu Apollon se podařilo místy vtipným způsobem shrnout všechny podstatné výtky na 

adresu Zavřelovy tvorby. Kocourek zesměšňoval autorovu zálibu v Napoleonovi, dále fakt, že 

recykluje starší texty, které pak vydává za nové, jako v případě her Oba Kokoškové a 

Boxerský zápas, rovněž si vysloužil kritiku za údajnou bezobsažnost svých děl …které 

v podstatě nevypovídají nic.35 To vše byla vážná slova, jež autora stavěla do pozice výstřední 

figurky, která je uzavřena ve vlastním světě, není schopna sebereflexe a oddává se 

nekritickému obdivu k podivným autoritám. 

V závěru ročníku pak redakce Apollona sebekriticky přiznala, že útok proti Františku 

Zavřelovi nebyl motivován jen proti němu samotnému, jako spíše proti „nekritické“ části 

divadelních kritiků, kteří zahrnují pochvalnými posudky díla slabá, někdy i podprůměrná.36 

Zavřel se nakonec ze strany redakce dočkal i malé satisfakce, neboť příspěvek o kritice vyšel 

v době, kdy vrcholil podobný spor mezi tvůrcem Arnoštem Dvořákem a kritikem na straně 

druhé Josefem Kodíčkem. Tehdy se objevila věc do té doby nevídaná, neboť Dvořák na 

Kodíčka podal dokonce žalobu. V tomto kontextu pak redakce Apollona ocenila přístup 

Zavřela, který ač byl za svůj Boxerský zápas kritizován snad ještě ostřeji než Dvořák 

Kodíčkem, k tak podlé obraně nesáhl: František Zavřel je dnes jediný, který nepodal žaloby 

pro nepříznivé kritiky a který se snaží na kritiku odpověděti dílem. Ať už bude toto dílo 

jakékoliv, je nutno přiznati, že František Zavřel, jediný si uvědomil, co to je umělcova 

odpovědnost vůči veřejnosti a jak je nevkusné pro umělce odpovídati žalobami na kritické 

soudy.37 

Útoky proti Zavřelovi ze strany mladých autorů a redaktorů kolem revue Apollon nevznikly 

ze dne na den. Když na začátku dvacátých let nahlíželi Zdeněk Kalista a Jiří Wolker na 

Zavřela jako na odvážného experimentátora, který vnesl do poválečné dramatiky nové 

podněty, byl tento jejich pohled jistě oprávněný. Stačilo jen několik let, aby se jejich vnímání 

Zavřelovy osobnosti zásadně proměnilo. Ti, kteří jeho tvorbu pravidelně sledovali, postupně 

došli k názoru, že původně nadějný autor se již nikam nevyvíjí a nepřináší nic nového. 

Sarkasticky se o Zavřelovi delší dobu vyjadřoval Arnošt Procházka, stejně tak se mu názorově 
                                                 
35 Tamtéž. 
36 Přesto František Zavřel útoky ze strany Apollona bral velmi osobně a byl jimi znechucen. V takovém smyslu 
se vyjádřil i v dopise Miroslavu Ruttemu, kde si postěžoval, že se jej nikdo z kritiků – ač měli sami k Apollonu 
velké výhrady – osobně nezastal. Srov. LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu z 8. 
listopadu 1924. Jediný kdo se Zavřela zastal byl nakonec Miroslav Rutte, který v Národních listech, možná i pod 
dojmem Zavřelova listu, v krátké glose napsal, že Zavřel byl skandlisován způsobem hrubým a opravdu 
neslušným. Srov. M. Rutte, Kritický charakter, Národní listy 64, 1924, č. 318, 18. 11., s. 9. 
37 Nepodepsáno, Důsledky nového tiskového zákona, Apollon 2, 1924, č. 6, s. 100. 
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vzdalovat začal Otokar Fischer. O proměně vztahu mezi Zavřelem a Josefem Kodíčkem jsme 

se zmínili výše. Otázce nakolik byly kritické výhrady proti Zavřelovi oprávněné se budeme 

věnovat podrobněji ještě v následující kapitole. 

K vyhrocenému pohledu na Zavřelovo dílo ze strany Franty Kocourka, Jana Klepetáře a 

dalších kolem Apollona přispěli také mnozí divadelní kritici. Svůj díl nesl na svých bedrech 

například Edmond Konrád, jehož některé texty neměly daleko ke chvalozpěvu. Podobně 

extaticky nadšeně psal například o Boxerském zápasu recenzent Večera Julius Pachmayer 

(1890–1947), jehož divadelní referáty byly mladým kritiků dávány za odstrašující příklad.38 A 

v neposlední řadě averzi k Boxerskému zápasu umocnil divácký úspěch předchozí Zavřelovy 

veselohry Mrtvý, jež se stala hitem uplynulé divadelní sezony. 

Komedii Mrtvý nejprve uvedlo na konci března 1924 pod názvem Tři místo jednoho brněnské 

Národní divadlo. V této veselohře Zavřel vtipně zparodoval své drama Návrat, když místo 

jednoho hrdiny, který se vrací z války, nechal domů přijít rovnou manžely tři. Komické 

situace postavené především na dokonalém zmatení nevěrné ženy Olgy, která náhle neví, 

který ze tří manželů je vlastně ten pravý a pro jistotu ve své ložnici „vyzkouší“ všechny tři, 

měly pro diváky hodně lechtivý nádech. Krátce po brněnské premiéře se konala premiéra 

pražská. V divadélku Rokoko ji uvedli 8. dubna 1924 a poprvé zde zazářil Vlasta Burian, 

kterého zdařile doplnil Emil Artur Longen.39 

Z recenzentů to byl jen Otokar Fischer, který se nad Zavřelovým obratem k žánru veselohry 

hlouběji zamyslel, přičemž děj komedie Mrtvý, kterou mu autor dokonce dedikoval, příliš 

nekomentoval. Zkušený kritik si předně všiml, že Zavřel svým komediálním pokusem vlastně 

zrealizoval to, co již před lety vložil do úst jeho ďáblu v Donu Juanovi: tedy, nepodaří-li se 

člověku zmocnit světa, zbývá jen jediná obrana, světu se vysmát. Fischer k tomu napsal: 

Postava a problém ďábla měly pro Zavřela (…) značnou důležitost: teď to bude tedy vyložený, 

oproštěný, emancipovaný cynik, posměváček, žertovný svůdník a Nietzschem i Borgiou 

                                                 
38 Julius Pachmayer, syn překladatele, básníka a publicity Josef Pachmayera (1864–1928) se stal v roce 1941 
šéfredaktorem Vlajky. Za své antisemitské texty byl po válce postaven před Národní soud a odsouzen k trestu 
smrti. O hře Boxerský zápas psal Pachmayer jako o nejmodernější české komedii současnosti. Srov. J. 
Pachmayer, Faust, Don Juan a Napoleon v Zavřelově komedii, Večer 11, 1924, příloha k č. 213, 17. 9., s. 1. 
39 Konrád se ve své recenzi, kterou pojal jako děkovný list autorovi, věnoval premiéře pražské. Srov. E. Konrád, 
Rub tragédie, Cesta 6, 1924, č. 39, s. 567. Velmi stručně o Mrtvém referoval Zavřelovi opět příznivě nakloněn 
Jaroslav Hilbert a autora pochválil, že po několika tragédiích …zadováděl si ve frašce. Srov. J. H. [= Jaroslav 
Hilbert], Divadélko Rokoko, Venkov 19, 1924, č. 88, 12. 4., s. 3. Pochvalně, v tomto případě o premiéře 
brněnské, psal v Lidových novinách Karel Elgart Sokol, srov. E. S. [= Karel Elgart Sokol], Z brněnské činohry, 
Lidové noviny 32, 1924, č. 161, s. 7, 29. 3. O Longenovi se Zavřel krátce zmínil ve svých pamětech, neboť 
Longen nejenže v Zavřelově komedii Mrtvý hrál, ale sám se ujal role dramaturga: Jeho choť, znamenitá herečka 
Xena Longenová, nám vařila mokka a Artur pracoval jako divý. Jeho škrty byly nemilosrdné, ale měly smysl, což 
se nedá říci o bláznivých škrtech většiny pánů dramaturgů a režisérů. Srov. F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní 
životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Malíři, s. 103 
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odchovaný Beelzebub, jenž bude hlasitě a dojista vtipně se smáti problémům donjuanství a 

napoleonství.40 Stejně tak Fischer poukázal na Zavřelovu příbuznost s Dvořákovou a 

Klímovou fraškou Matěj Poctivý. Naděje, které Fischer do Zavřelova „obrácení“ ke 

komediálnímu žánru vkládal, nakonec zůstaly nenaplněny. 

 

PYRAMIDA PAPÍRU 

Ve středu 27. května 1925 zavítal do Vinohradského divadla na premiéru nové Zavřelovy 

veselohry Vykupitel redaktor Lidových novin, muž, který měl ke komediálnímu žánru velmi 

blízko jak teoreticky, tak prakticky, Eduard Bass.41 O dva dny později se pak v Lidovkách 

objevila Bassova kratičká recenze, ve které kritik nový Zavřelův kus rezolutně odmítl.42 

Děj nové veselohry byl až žalostně jednoduchý, navíc v něm autor opět varioval starší motivy 

ze hry Mrtvý. Tomáš Býček je sice dobře situovaný šéf firmy, ovšem nedokáže náležitě 

uspokojit svou ženu Evu. Ta se proto nechá obletovat třemi společníky Býčkovy firmy, kteří 

se postupně stanou jejími milenci, aniž by o tom sami vzájemně věděli. V posledním dějství 

se pak na scéně objeví stařičký, o to ale více energický Tomášův otec, Býček senior, který 

jakožto „vykupitel“ přichází Evě vynahradit vše, čeho se jí nedostávalo od jeho vlastního 

syna. 

Eduard Bass ve svém textu napsal, že Zavřel použil stejný recept jako v předchozích 

komediích. Dříve to byli tři mrtví, později tři bratři, nyní pro změnu tři milenci, kteří jsou 

zdrojem humorných, ale především lechtivých scén. Došlo zde na prorocká slova Otokara 

Fischera, který v souvislosti s Boxerským zápasem napsal, že Zavřel své nápady tak nějak 

podivně lepí k sobě a ty se pak přelévají z jedné hry do druhé. Druhá Bassova výtka pak 

směřovala proti zcela zjevné a prvoplánové lascivnosti textu. Bass rozhodně nepatřil 

k prudérním lidem, přesto jej některé scény vyprovokovaly k následujícím větám, pro autora 

nijak lichotivým: Ten pátý milenec je totiž starý otec impotentního manžela, a závěrečná, do 

nechutnosti protahovaná scéna, v níž stařec přímo olizuje svou snachu a jeho syn ještě nad 

tím jásá, je svědectvím vší citové pustoty a mravní pomatenosti autora.43  

                                                 
40 O. Fischer, Mrtvý, Kritika 1, 1924, s. 133. 
41 V pozůstalosti kritika Miroslava Rutteho se dochoval Zavřelův strojopisné prohlášení, který rozeslal do 
redakcí několika novin den před premiérou Vykupitele, ve kterém varoval před některými diváky, kteří chtějí 
narušit slavnostní ráz premiérového představení: Několik mladých pánů se chystá při premiéře VYKUPITELE 
pískat, aniž moji hru znají, tak jako při premiéře BOXERSKÉHO ZÁPASU. Žádám obecenstvo, bude-li se mu 
hra líbit, aby se s těmito holoubky po zásluze vypořádalo. Srov. LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela 
M. Ruttemu s prohlášením z 26. září 1925. 
42 B. [= Eduard Bass], Zavřelův Vykupitel, Lidové noviny 33, 1925, č. 266, 29. 5., s. 7. 
43 Tamtéž. 
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Až na hranici ironie se pohybovala recenze K. J. Beneše (1895–1969) tehdy začínajícího 

autora a kritika, jinak v té době úředníka pražské Univerzitní knihovny: Pohříchu pan Zavřel 

nedovedl nic jiného, než sexuální impotencí páně Býčkovu po dvě hodiny neústupně dokazovat 

svou vlastní impotenci uměleckou (…) ani jediná jen trochu živoucí figura. Vše jen papír, 

hora papíru, pyramida papíru, zeměkoule papíru…44 Zavřelova Vykupitele oproti tomu téměř 

bez výhrad přijal referent legionářského Národního osvobození Jan Karel Fragner (1890–

1941), jehož uchvátil Zavřelův dialog, …který letí rychlostí filmu.45  

O zhodnocení dosavadní Zavřelovy komediální tvorby se souhrnně pokusil Miroslav Rutte 

v souboru esejů Tvář pod maskou, jenž vyšel v roce 1926. Rutteho studie se objevila v čase, 

kdy se v denících a časopisech vedly nad každou novou Zavřelovou hrou obsáhlé polemiky o 

jejich smyslu. Rutte ukázal, že všechny Zavřelovy proklamace, ve kterých dramatik tvrdil, že 

se zcela odvrátil od adorace „dravců“ jsou jen pózou, neboť Jsou-li Zavřelova dramata 

holdem siláctví a síle, jsou naopak jeho veselohry posměchem mužské slabosti, ať duševní či 

fysické…, tedy jinými slovy Zavřel se vyjadřuje ke stále stejným věcem, protože pod 

zesměšněním mužské slabosti se neskrývá nic jiného než obdiv k mužské síle a siláctví.46 

Vinohradská inscenace Vykupitele však pro Rutteho znamenala zlom v dosavadní autorově 

komediální tvorbě, neboť se jednalo o první veselohru, ve které Zavřel nechal stranou svou 

urputnou snahu po zesměšnění sebe sama a pokusil se napsat jednoduchou a vtipnou 

konverzační hříčku. Rutte byl výsledkem mile překvapen, oceňoval rychlé tempo příběhu, kde 

slovo dopadalo na slovo jako v dobrém šermu,47 na jevišti bylo stále plno vzruchu a hra byla 

protkána řadou malých, ale vtipných nápadů, k čemuž přispěla i nápaditá režie Jana Bora. 

Podobně pak k Vykupiteli přistupoval referent konzervativního časopisu Zvon Vincenc 

Červinka (1877–1942), který na novou hru nahlížel jen jako na lehkou frašku bez hlubšího 

smyslu, kterou režisér i herci pojali silně ironicky.48 A zajedno s Miroslavem Ruttem byl i 

referát Edmonda Konráda otištěný v Cestě (mimochodem v listě, kterému Rutte šéfoval a také 

                                                 
44 Strojopis recenze na Zavřelova Vykupitele se nachází v Benešově pozůstalosti. Je otázkou, zda vůbec vyšla, 
neboť se ji nepodařilo dohledat v žádných dobových novinách ani časopisech. Srov. LA PNP, fond K. J. Beneš, 
Zavřelův Vykupitel, strojopis, inv. č. 13322. Beneš nepatřil k častým recenzentům Zavřelových děl, přesto se 
stejně jako Konrád po válce nelichotivě vyjadřoval o Zavřelově předválečné tvorbě. Srov. K. J. Beneš, A také 
odhmyzit…, Kulturní politika 1, 1945/1946, č. 14, s. 4. 
45 Klo. [= Jan Karel Fragner], Nová veselohra Zavřelova, Národní osvobození 2, 1925, č. 147, 29. 5., s. 4. 
46 M. Rutte, Dramatik síly a siláctví, in: Tvář pod maskou. Essaye o divadle, Aventinum, Praha 1926, s. 240–
246. S ještě větším zaujetím a nelíčeným nadšením psal Rutte o Vykupiteli bezprostředně po premiéře v recenzi 
v Národních listech. Mnohé myšlenky i celé pasáže pak převzal do své studie. Srov. M. Rutte, Komedie o 
nezaviněné počestnosti, Národní listy 65, 1925, č. 147, 29. 5., s. 4. 
47 Tamtéž, s. 245. 
48 Č. [=Vincenc Červinka], Divadlo, Zvon 25, 1925, č. 38, s. 531.  
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jej vydával): Neboť úspěch Zavřelův jest, že se mu podařilo napsati docela obyčejnou 

veselohru, ba vlastně plynnou a vtipnou situační fraštičku.49 

Nejen v případě Vykupitele se zde sešly dva vyhraněné pohledy na Zavřelovy veselohry. 

Pravdou zůstává, že námětově není Vykupitel nijak závažným dílem, které by mělo podávat 

osobitou výpověď o tehdejší psychologii manželského soužití. Na druhé straně Zavřel jako 

zkušený autor několika her, dovedl vystavět svižný dialog, který podpořen prací režiséra i 

výkony herců uměl diváky zaujmout. Tato schopnost nebyla v tehdejší divadelní produkci až 

zase něčím tak zcela běžným. Když Jan Karel Fragner psal ve své recenzi, že Zavřelův dialog 

letí rychlostí filmu, jakoby se zde dotkl něčeho, co fascinovalo již před lety Zdeňka Kalistu, 

když viděl představení Kamenného hosta, kde se v rychlém kaleidoskopickém sledu střídaly 

jednotlivé obrazy. Fascinace filmem byla společná umělcům z okruhu avantgardy, stejně tak 

se dynamičnost a rychlost, jež byla filmovému umění vlastní, začala přenášet do divadelní 

práce, která se chtěla vymanit z pomalého tempa „středověkých mystérií“.  

Navíc už sám fakt, že každé nové Zavřelovo dílo vyvolávalo četné polemiky a diskuse svědčí 

o tom, že Zavřelovy hry, i navzdory velkému počtu negativních ohlasů, byly pro velkou část 

kritiků výzvou, se kterou se každý chtěl vyrovnat. Někteří recenzenti nebyli ochotni 

akceptovat divácký úspěch takových her, neboť od divadelního umění očekávali něco víc, než 

jen vtipnou konverzační komedii. Takoví recenzenti, kterým více konvenovala například 

tvorba Karla Čapka, který se ve svých hrách snažil podat výpověď o současném stavu světa a 

lidské společnosti, pak měli potřebu sdělit, že Zavřel své hry píše na jeden a týž způsob, 

vykrádá sám sebe, opakuje se, jeho hry nesnesou nejpřísnější kritéria, jsou banální a hloupé. 

Druhá část divadelních kritiků pak dovedla ocenit Zavřelovu techniku, nápaditost, dialogy a 

tempo, tedy atributy, které jsou pro dramatickou tvorbu neméně důležité, jichž se pro změnu 

nedostávalo jinak obsahově zajímavým hrám Karla Čapka. 

Nicméně František Zavřel přesvědčen o správnosti svého postupu a rovněž polichocen 

některými recenzemi pokračoval v dalším psaní veseloher. V listopadu 1926 uvedlo 

Švandovo divadlo na Smíchově v režii Julia Lébla snad nejznámější Zavřelovu veselohru 

Dědečkem proti své vůli. Představení to bylo divácky mimořádně úspěšné, reklamní poutače 

zvaly na jedinečné představení, které doprovází salvy smíchu. V roli továrníka Ostena se 

představil Rudolf Kadlec, spoluředitel divadla a manžel majitelky Evy Švandové. Autorem 

výtvarných dekorací byl František Tichý, tehdy začínající výtvarník, kterého si již v době 

svého působení do Švandova divadla přivedl režisér Jan Bor. Tichý pak v letech 1924–1928 

                                                 
49 E. Konrád, Kdo uteče, ten vyhraje čili Arcole bez Napoleona, Cesta 7, 1925, č. 41, s. 651. 
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vytvořil pro toto divadlo na padesát scénických výprav. Jeho láska k divadlu se pak 

projevovala v jeho výtvarné práci po celý život. 

Komedii Dědečkem proti své vůli můžeme vnímat opět jako Zavřelův krok stranou, neboť se 

jedná o zcela průhlednou parodii Vzpoury. V obou hrách vystupuje hlavní hrdina, bohatý 

továrník Bedřich Osten, který nikým nezviklán kráčí za svým cílem. V obou případech autor 

adoruje silného jedince, připomíná jeho silnou vůli (která je dokonce přítomna v samotném 

názvu), přísnost, ale zároveň smysl pro spravedlnost. Konečně v obou případech je konflikt 

postaven na generačním střetu otce a syna. Jenomže ve vážně míněné Vzpouře přichází 

v závěru hry syn svého otce soudit, v komediální verzi usiluje syn pouze o osvobození 

z otcovy závislosti. Ten je nakonec skutečně poražen a nezbývá mu nic jiného než 

kapitulovat, přesněji řečeno svému synu uvolnit místo v čele podniku, přičemž on sám se 

ocitne v roli dědečka, tedy proti své vůli.50 

Uvedení Zavřelovy komedie bylo očekáváno s napětím a i sám autor k tomu přispěl svými 

„útoky“ na největší pražské deníky, do jejichž redakcí zasílal žádosti o otištění avíz na brzké 

uvedení hry. Proto se například v Českém slově objevila tři dny před premiérou informace, 

která měla spíše charakter reklamy: Již v úterý 30. t. m. je ve Švandově divadle s velikým 

zájmem očekávána premiéra nové veselohry známého, moderního dramatika F. Zavřela 

„Dědečkem proti své vůli“, která bude významnou literární i společenskou událostí. Novinka, 

která znamená úplný převrat v dosavadní autorově tvorbě a která vyvolá jistě vášnivé 

polemiky, stane se určitě repertoirní sensací…51 V prosinci se ve stejném listě pro změnu 

spekulovalo o cenzuře hry, neboť jak bylo již u Zavřela obvyklé, text byl plný skrytých i 

dobře viditelných erotických narážek, jež měly za cíl samozřejmě přitáhnout pozornost 

publika: K vyskytnuvším se zprávám v některých listech o censurním zákazu provozování 

Zavřelovy veselohry „Dědečkem proti své vůli“ oznamuje ředitelství divadla, že tyto zprávy 

nezakládají se zcela na pravdě, neboť po vynechání dvou závadných vět hraje se novinka 

v původní formě dále.52 Zda se jednalo o skutečnou hrozbu cenzury představení, či zda šlo jen 

o reklamu je těžko soudit, osobně bych se přikláněl k variantě druhé. 

Jako v případě předchozích her, ani nyní nezískal Zavřel svou novou komedií sympatie 

Miloslava Novotného. Ten se ve svém posudku znovu dotkl Zavřelovy až chorobné mánie 

v citování sebe sama: Opakování je kazatelská nemoc Zavřelova. Základní nemoc. Nemoc 

                                                 
50 Zavřelovým komediím se v kontextu prvorepublikové dramatické produkce věnoval už před lety literární 
vědec a teatrolog Viktor Kudělka. Srov. V. Kudělka, Hry na úspěch. Z dramaturgické periférie let 1918–1945, 
Česká literatura 24, 1976, č. 4, s. 330–343. 
51 Nepodepsáno, Již v úterý…, České slovo 18, 1926, č. 276, 27. 11., s. 6. 
52 Nepodepsáno, Ze Švandova divadla, České slovo 18, 1926, .č. 293, 18. 12., s. 5 
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celého organismu. Až po věčný návrat k motivu napoleonskému, ať vážně myšlenému anebo 

zkarikovanému. Až po styl, jenž je stále stejně stručný, telegrafní, nervosní a řekl bych 

zavilý.53 Novotného recenze totiž poměrně trefně vystihla pocity valné části kritiků, neboť i 

Edmond Konrád tentokrát napsal jen stručnou zprávu, ve které uvedl, že hra jen plna vtipných 

dialogů, aniž by se ovšem důkladněji zabýval jejím rozborem.54 Stejně lapidární a stručný byl 

v Lidových novinách Karel Schulz: Mohla by to být znamenitá groteska, kdyby byl autor 

parodoval i to, co v ději míněno vážně.55 

Antonín Veselý v Rozpravách Aventina napsal, že Zavřel se evidentně nechal inspirovat 

Molièrem, bohužel se však podle recenzenta u velkého mistra nezaučil dostatečně, neboť 

Zavřelův humor je postaven povýtce na verbálních obscénních výrazech, kdy sluha na otázku, 

kde jsou noviny, odpovídá, že jich použil… Kdyby totiž Zavřel k Moliérovi přistoupil s větší 

pokorou, musel by pochopit, že napsat komedii podobného typu obnáší hlubokou znalost 

lidských charakterů, toho se však dramatikovi, který dosud jen podléhal …jakýmsi uboze 

epileptickým záchvatům velikášství nedostává.56 

Druhá vlna zájmu o Zavřelovu komedii o bohatém továrníkovi, který je nakonec svým synem 

a budoucí snachou poslán na odpočinek, přišla v roce 1938, kdy ji v říjnu uvedlo žižkovské 

divadlo Akropolis.57 Starší hra proto zaujala filmového režiséra Vladimíra Slavínského, který 

si ji vybral pro film. František Zavřel pak ve filmové verzi figuroval pouze jako autor námětu, 

neboť scénář si Slavínský napsal sám. Kostra příběhu zůstala v zásadě stejná, přesto 

z původního Zavřelova textu zůstalo jen velmi málo. Většina dialogů byla zestručněna, 

některé scény Slavínský napsal nové. Ve filmovém zpracování vystupuje továrník Osten (v 

podání Oldřicha Nového) jako muž, který má blízko k dělnickému prostředí. Hned v úvodní 

scéně filmu dostane zprávu, že v jeho továrně došlo k závažné technické poruše, továrník 

neváhá ani minutu, svlékne smoking, obleče se do montérek a jde mezi své zaměstnance 

problém vyřešit. O něco později dokazuje na příkladu slavných podnikatelů, jakými byli Ford, 

Škoda či Baťa, jak je možné vlastním přičiněním dosáhnout úspěch. Právě tyto pasáže 

Slavínský sám připsal. Pro nás je zajímavé, že se v nich odrazila doba sklonku druhé 

republiky, její budovatelské úsilí, které vycházelo z předpokladu, že když všichni bez rozdílu 

stavu, věku a pohlaví přiloží ruku ke společnému dílu, podaří se vybudovat po mnichovském 
                                                 
53 MilNý [= Miloslav Novotný], Kolikrát ještě?, Národní listy 66, 1926, č. 330, 2. 12., s. 4. 
54 E. Konrád, Zavřel proti své vůli, Cesta 9, 1927, č. 10, s. 163. 
55 schz [= Karel Schulz], Z pražské činohry, Lidové noviny 34, 1926, č. 606, 2. 12., s. 7. Krátce a v zásadě 
pochvalně se o nové komedii zmínil František Skácelík v Lumíru. Srov. Sk. [= František Skácelík], Divadlo, 
Lumír 53, 1926/1927, č. 9, s. 502–503. 
56 A. V. [= Antonín Veselý], Dědečkem proti své vůli, Rozpravy Aventina 2, 1926/1927, č. 7, s. 82. 
57 Nepodepsáno, Zavřelova hra v Akropolis, Telegraf 10, 1938. č. 242, 21. 10., s. 3 a dále např. fs  [= Rudolf 
Fuchs], Grossvater wieder Willen, Prager Tagblatt 63, 1938, č. 249, 22. 10., s. 4. 
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debaklu republiku novou. A konečně Oldřich Nový v roce 1939 určitě netušil, že se po roce 

1948 ještě v několika filmových rolích do montérek znovu vrátí.58 

 

MANŽELEM PROTI SVÉ VŮLI 

Když se v roce 1919 František Zavřel přestěhoval do Prahy natrvalo, předpokládal, že bude 

mít v hlavním městě více možností k uplatnění. Toto očekávání se mu vyplnilo jen zčásti. Na 

počátku dvacátých let 20. století patřil sice k autorům velmi plodným, který hojně 

korespondoval a kromě psaní svých dramat, se snažil co nejvíc publikovat v novinách a 

časopisech. Na stranu druhou se ne vždy setkával s takovým přijetím svých děl, jaké si sám 

představoval. 

Rád se vracel do Chrudimi, kde trávil – zejména v letních měsících – většinu času. Po smrti 

otce v roce 1919 zde žila už jen matka. Jelikož neměl sourozence, musel se z části starat o 

provoz matčiny domácnosti, která nemohla vystačit s malou penzí.59 Zároveň si jako poměrně 

etablovaný autor na největších pražských divadelních scénách, hojně publikující a zaměstnaný 

na ministerstvu obchodu, nemohl stěžovat na nedostatek peněz. O dobrém hmotném postavení 

svědčí i četné a dlouhé pobyty v zahraničí, zejména v Itálii a Francii. Do Itálie, kam se prvně 

podíval s Jaroslavem Mariou v roce 1922, se vrátil znovu v roce 1924 a dokonce v Benátkách 

napsal komedii Vykupitel.60  

V květnu 1926 koupil František Zavřel na vinohradské Korunní třídě v Praze svůj první byt. 

K takovému rozhodnutí jej zřejmě přimělo těhotenství přítelkyně Marie Čejkové, která 30. 

května 1926 porodila syna Františka.61 Zavřel se zdá se necítil být zcela připraven na roli otce 

a manžela, neboť z autorské poznámky připojené ke knižnímu vydání komedie Dědečkem 

proti své vůli zjistíme, že v říjnu 1926 pobýval v italském Amalfi, kde také svou hru dopsal. 

K uzavření sňatku s Marií Čejkovou pak došlo až 6. prosince 1926.62 Aktuálně prožívané 

                                                 
58 Film Dědečkem proti své vůli je dnes dostupný na DVD, které v roce 2010 vydala v koedici s Národním 
filmovým archivem společnost Filmexport Home Video. 
59 Protokol okresní školní rady v Chrudimi ze dne 27. ledna 1920, který projednával žádost vdovy Marie 
Zavřelové o finanční výpomoc. Srov. SOkA Chrudim, fond Okresní školní výbor v Chrudimi 1799 (1868)–1949 
(1956), inv. č. 205, sig. IV. 4/Z, č. k. 196. 
60 Na konci knižního vydání Vykupitele je uvedeno: Napsáno v Benátkách v květnu 1924. F. Z. Srov. F. Zavřel, 
Vykupitel, Zora, Praha 1925, s. 66. 
61 Koncem roku 1925 Zavřel sdělil informaci o tom, že se stane otcem příteli Stanislavu Lomovi: Stal se mi 
krásný malheur (…). Dívka nalézající se ve 4 (!!!) m. si dala… chápeš? A podařilo se to! Jsem ztracen – aspoň 
na 5 minut. U mě žádná tragoedie déle netrvá. O to s větší naléhavostí Zavřel Loma žádal, aby se zasadil o 
udělení cestovního stipendia pro Zavřela, na jehož základě by mohl odjet z Prahy. Srov. LA PNP, fond Stanislav 
Lom, dopis F. Zavřela S. Lomovi z 5. prosince 1925.  
62 Národní archiv Praha (NA), fond Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva: evidenční karty 
Františka Zavřela (1885–1947), Marie Čejkové (1895–1981) a Františka Zavřela mladšího (1926–1994). 
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události v Zavřelově osobním životě se pak odrazily i v nově dopsané komedii o „dědečkovi“ 

v počtu narážek na manželství a těžký úděl mužů, kteří do takého stavu dobrovolně vstoupí.63 

Manželství s Marií Čejkovou však zůstává tak trochu obestřeno záhadou. V dochované 

korespondenci není o vztahu s Marií jediná zmínka. Proto také není jisté, zda byl vztah 

Františka Zavřela k jednatřicetileté ženě motivován skutečnou láskou či jen zištnými důvody. 

Marie totiž pocházela z bohaté rolnické rodiny, která vlastnila rozsáhlý majetek a polnosti 

v Zelčíně nedaleko Mělníka. Stejně tak nevíme, jak dlouho a odkud se znali. Je s podivem, že 

se o své první manželce nezmiňuje ani ve svých pamětech, na rozdíl od své milenky Milady 

Pakůrové a druhé manželky Heleny Havlíkové, ba co víc, o existenci syna se dozvíme jen 

z pasáže, jež pojednává o dědečkovi Františku Schulzovi a jeho orlím profilu. Zavřel k těmto 

slovům přidal následující větu: Jeho pravnuk, můj syn z prvého manželství, podobá se mu do 

posledního detailu.64 Teprve v poválečném lékařském protokolu, který vznikl v souvislosti 

s obviněním z kolaborace za války, nacházíme podrobnější informace o jeho prvním 

manželství: Oženil se s Marií Čejkovou, měl s ní syna, který nyní absolvoval gymnasium. 

S manželkou se rozloučil již r. 1927. Uvádí, že si ji musel vzít, poněvadž s ním byla v jiném 

stavu. Manželství se prý rozbilo pro manželčinu hysterii a rozluka prý byla snad z  její viny. 

Od své rozluky se s ní ani se svým synem nestýká.65 Z uvedeného tak vyplývá, že mezi 

manželi se během asi poměrně krátkého vztahu vlastně nikdy žádné pevnější pouto 

nevytvořilo, což platí i o vztahu Františka Zavřela ke svému jedinému synovi. 

V březnu 1927 se František Zavřel seznámil s mladičkou Miladou Pakůrovou, ženou, která se 

na dalších jedenáct let stala jeho průvodcem životem. Milada pocházela z rodiny 

vinohradského řezníka Antonína Pakůry a jeho ženy Kateřiny, kteří provozovali svůj obchod 

v Přemyslovské ulici. V době seznámení s Františkem Zavřelem jí bylo pouhých dvaadvacet 

let, pracovala jako úřednice a později nastoupila jako účetní pražského divadla Varieté.66 

K seznámení muselo dojít ještě před rozvodem s manželkou Marií, ale zároveň nelze říci, že 

se Zavřel rozvedl s ohledem na svou novou milenku, neboť k uzavření nového sňatku nikdy 
                                                 
63 F. Zavřel, Dědečkem proti své vůli, Zora, Praha 1926, s. 10–18. Podobné narážky najdeme i v dalších 
komediích vzniklých po roce 1926. Například ve hře Veselohra s letcem Zavřel píše: Víte, pane, co je to 
manželství? Katastrofa. Zločin proti přírodě. Tragedie, nefalšovaná tragedie v době sportu a filmu. Srov. F. 
Zavřel, Veselohra s letcem, Zora, Praha 1928, s. 18. 
64 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Trhová Kamenice, s. 11 
65 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud – 1945–1948, Posudek o duševním stavu JUDr. Františka Zavřela 
ze srpna 1947, sig. TK XXI – 15216/47, k. č. 28. 
66 Řada zmínek o Miladě Pakůrové (1905–1938) včetně fotografií můžeme nalézt v Zavřelových pamětech Za 
živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, ostatní informace pocházejí z 
rozhovoru se synovcem Milady Pakůrové Antonínem Pakurou z 20. prosince 2009 (archiv autora). Životopisná 
data pak pocházejí z evidence obyvatelstva. Srov. NA Praha, fond Policejní ředitelství Praha II – evidence 
obyvatelstva – Pakůrová Milada, 1905. 
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nedošlo. Přesto byl svou přítelkyní okouzlen a svůj vztah k ní vyjadřoval příležitostnými 

verši, které otiskoval v denících a časopisech. Jedna z nich se jmenuje Stárnoucí Goethe, kde 

se Zavřel stylizoval do role slavného básníka a báseň publikoval v Národní politice 

k dvouletému výročí seznámení s Miladou: Teď kráčí napřímen k blízkému lesíku,/ kde 

besídka je spoustou keřů skryta,/ uprostřed vlaze rozkvetlého šeříku/ kdo že tam toho starce 

nyní vítá?/ Mladičká hnědovláska. Věru dítě půl,/ smějíc se, čeká tam a jeho ret se tknul…67 

Přestože mezi Františkem Zavřelem a Miladou Pakůrovou byl velký věkový rozdíl vztah 

vydržel až do Miladiny předčasné smrti na jaře 1938. 

Vztah k ženám v případě Františka Zavřela velmi úzce souvisel s dramatickou a literární 

tvorbou. Už v prvotině Hanel to byla právě žena, kdo hlavnímu hrdinovi otevřela oči a 

přivedla jej k touze tvořit. Ženský princip je silně přítomen v prvních Zavřelových dramatech, 

kdy je to opět žena, v tomto případě Delila v Simsonovi, která svou lstí dokáže přemoci 

poloboha, na něhož jinak nestačí celé armády. Podobně o ženách psal v Donu Juanovi a 

rovněž nelze přehlédnout ženu-matku v dramatu Oidipus a Jokasta. 

O tom, že František Zavřel do uzavření svazku manželského prožíval několik milostných 

vztahů s různými ženami, podává nejvíce svědectví jeho básnická tvorba. Ve sbírce Předehra 

najdeme Ódu na ženu, jež vznikla pod dojmem milostného dobrodružství, které Zavřel prožil 

při své první cestě do Itálie v Římě.68 Další milostné básně zařadil do básnické sbírky 

Mezihra z roku 1929. Zajímavý soubor názorů na ženy pak nacházíme v krátkých fejetonech, 

které uveřejňoval během podzimu roku 1924 v deníku Večer. Co je to žena? ptá se autor 

v jednom z nich a rovnou si odpovídá, …novost, úžas, cosi naprosto objevitelského.(…) Žena 

je nejsilnější kvas, nejdramatičtější příběh…69 Podobných textů psaných v podstatě na týž 

způsob najdeme ve Večeru několik. Jeden z nich je psán dokonce formou milostného dopisu 

dívce žijící kdesi na venkovském statku, kde rodina chová koně. Je možné, že tento text mohl 

být i reálně adresován budoucí manželce Marii Čejkové, jež žila s rodiči na statku poblíž 

Mělníka.70 

 

CHIMÉRY TOMU PIJÍ KREV 

Ačkoliv Zavřel ve svých veselohrách karikoval napoleonskou tematiku, i nadále zůstával 

oddaným ctitelem velikého císaře. Brzy také pravidelné cesty do Itálie vystřídaly časté pobyty 

                                                 
67 F. Zavřel, Stárnoucí Goethe, Národní politika 47, 1929, č. 83, 24. 3., s. 1 (Nedělní zábavná a poučná příloha 
Národní politiky). 
68 Srov. F. Zavřel, Předehra, Zátiší, Knihy srdce i ducha (B. M. Klika), Praha 1923, s. 22–26. 
69 F. Zavřel, Žena, Večer 11, 1924, příloha k č. 266, 20. 11., s. 1. 
70 F. Zavřel, Dopis, Večer 11, 1924, příloha k č. 245, 24. 10., s. 1. 
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ve Francii, konkrétně v Paříži: Ze všech věci Paříže mne přitahoval nejsilněji hrob císařův 

(…) Mne zachraňoval císař. Vracel jsem se k němu stále znovu, chodil jsem po jeho stopách 

v Paříži, Fontaineblau, Malmaisonu, alespoň jednou za týden jsem sestupoval k jeho rakvi, a 

když jsem opustil Paříž, byl to Golf Juan na Riviéře, letohrádek Strá mezi Benátkami a 

Padovou, a Slavkov na Moravě, kde mohl můj kult nerušeně pokračovat.71 A pravda je, že 

v Zavřelovi napoleonský kult stále vzkvétal, neboť v mezičase při psaní svých veseloher 

vydal v roce 1925 v nakladatelství Otty Girgala drobnou básnickou sbírku Napoléon. Zavřel 

byl svým obdivem k Napoleonovi v literárních kruzích dobře znám, Franta Kocourek psal ve 

své satiře v souvislosti s premiérou Boxerského zápasu o Zavřelovi jako muži, který zaujímá 

napoleonský postoj, svou hlavu zdobí pověstným napoleonským kloboukem a v běžné řeči 

velkého válečníka stále cituje. Podobně pojal svou recenzi Zavřelovy sbírky i Otakar Štorch-

Marien, který v Rozpravách Aventina otiskl místo seriózní recenze báseň nazvanou František 

Zavřel-Plodný, která si vlastně tropí žerty nejen ze Zavřelovy napoleonské posedlosti, ale 

rovněž ze sbírky jako takové. Marienovu básničku navíc doprovázela Zavřelova karikatura 

v napoleonském klobouku od Adolfa Hoffmeistra: Nové dílo – stará láska – / Napoleon – 

Zavřel – On – / Básně – šňůrka – óda – lůza – / Oni dva – ne jenom On!// Bílá – zlatá – sláva 

– vavřín – / Smečka lotrů – vzdor a vztek – / Děvka – Venus – Císař – Zavřel – / Reci dva – ne 

jenom rek! // Pero – klobouk – L´empereur – Básník – / Dramatik – hle slávy lev – / Bitvy – 

básně – premiéry – Pýcha – výhra – prohra – krev // Napoleon – zlatá šňůrka – / Na vánoční 

stromeček – / Pěkná knížka – pěkné desky – / Na salonní stoleček.72 

Samotná sbírka se nesetkala s výraznějším ohlasem. Koneckonců Zavřel do knihy sebral opět 

několik básní, již starších a dříve publikovaných v novinách, které vznikly především pod 

dojmem jeho cest do Francie. Sbírku tak otevírá báseň Pátý květen 1921, kterou Zavřel napsal 

již před lety ke stoletému jubileu Napoleonovi smrti a otiskl mimo jiné v předchozí sbírce 

Předehra z roku 1923. Stejně postupoval i v případě druhé básně Evropě, jež vznikla v roce 

1922 a také již byla zařazená do Předehry. Zbylé tři básně Třetí óda, Credo a Nejvyšší 

okamžik vznikly v letech 1924–1925 a byly do té doby publikovány jen časopisecky. 

Tematicky se pochopitelně vztahovaly k osobnosti francouzského císaře.73 

                                                 
71 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, s. 112, kapitola 
Napoleon. 
72 O. Š. M. [= Otakar Štorch-Marien], František Zavřel-Plodný, Rozpravy Aventina 1, 1925/1926, č. 3, s. 34. 
73 Časopisecky byla v roce 1925 ještě publikována Čtvrtá óda na Napoleona, jež byla autorovou odpovědí na 
kritické výhrady recenzentů vůči jeho nové sbírce. V této básni se Zavřel opět vyznal ze svého obdivu 
k francouzskému císaři, který je mu životní posilou v každodenním boji s hloupým okolím (rozuměj kritiky): 
Jediné Credo mé, skutečnost jediná,/ jež sladce sílí mne uprostřed kreténů,/ on je to, drahý stín, ubitý hrdina,/ 
jsem zcela proměněn, jak na něj vzpomenu./ Daleká cesta má, v slunce se zatíná,/ ó věru, půjdu ji, holoubci 
přemilí,/ v mém srdci kovovém kovový hrdina,/ co libo dělejte, mne vede ku cíli. Srov. F. Zavřel, Čtvrtá óda na 
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Zavřel je už tak ustrojen, že jediná věc, jež ho zajímá je Zavřel napsal ve své recenzi na 

Napoléona František Götz a dodává Zavřel se totiž domnívá, že je nějak hluboce spřízněn 

s hrdinou Korsickým – že jeho vzteklé úsilí o drama, jež pohrdá všemi prohrami a řítí se za 

končeným vítězstvím, je určitou analogií životní dráhy Napoleonovy.74 Z této iluze ovšem 

Götz nemilosrdně autora vyvádí. Sám píše, že mnoho lidí si tvoří obraz o sobě na základě 

svých tužeb a snů, tedy ne ze svých reálných předpokladů. Navíc je obvyklé, že takto vysněný 

obraz o sobě samém je přímým protikladem vlastní bytosti. A v tomto ohledu je František 

Zavřel zcela ukázkovým exemplářem takového vyšinutí. Kult Napoleona mu pak slouží jako 

vzpruha vůle, která po předchozích neúspěších pozvolna ochabuje. Götz se tak ve svém textu 

pokusil víc než recenzi napsat psychologický portrét autora v mnoha ohledech velmi výstižný. 

Götz se při analýze Zavřelova psaní znovu dotkl problematiky, která se autorovým dílem 

táhne od samého počátku, tedy faktu, že u Zavřela je jen velmi tenká hranice mezi fikčním a 

reálným světem, stejně tak fakt, že pro autora samého je vlastní tvorba spíše určitou formou 

terapie. Dokud se autor nevymaní z husté směsi sebeklamů, v nichž žije, dokud se nezbaví 

iluze o sobě, není šance, uvádí Götz v závěru svého posudku, že by napsal drama či báseň, 

která by nebyla jen rétorickým cvičením. 

V pozůstalosti satirika T. R. Fielda (vl. jménem Theodor Adalbert Rosenfeld) se nachází 

exemplář Zavřelovy sbírky Napoléon, který je opatřen četnými Fieldovými komentáři. Field 

se totiž rozhodl Zavřelovu sbírku věnovat své přítelkyni Marii Rajnyšové jako vánoční dárek, 

ovšem s vlastním komentářem jednotlivých básní (sbírku se však dnes nachází v jeho 

pozůstalosti). Titulní strana je tak opatřena Fieldovou dedikací Marii a datem 24. prosince 

1939. Z komentářů není jasné, proč se Field rozhodl věnovat přítelkyni právě Zavřelovu 

knížku, která byla už dosti zastaralá, je však možné, že Zavřel posloužil Fieldovi jako snadný 

terč pro své jízlivé komentáře. Ve změněných politických poměrech konce roku 1939 se o 

Zavřelovi začalo opět více mluvit, možná svými komentáři chtěl Field reagovat na texty, které 

Zavřela prezentovaly jako talentovaného, navíc protihradního autora, který byl v době první 

republiky umlčován pro své politické postoje. Field na mnoha místech do svazku vepsal 

perem vtipné komentáře, za ocitování však stojí až celé zhodnocení autorem v závěru knihy: 

František Zavřel je typický český užaslík. V cizině se div neučumí, a když přijede domů, myslí 

si, že nikdo neví, to co on. Je z Paříže všecek zkoprnělý, a když se doma probere z úžasu, musí 

mermomocí do každého cpát že – arci jen ve své hloupoučké ješitnosti – přesahuje své okolí. 
                                                                                                                                                         
Napoleona, Cesta 7, 1925, č. 41, s. 640. Autorem signovaný strojopis básně můžeme rovněž najít v pozůstalosti  
vydavatele a nakladatele Václava Růžka (1891–1971). Srov. LA PNP, fond Václav Růžek, František Zavřel: 
Čtvrtá óda na Napoleona, báseň, strojopis datovaný 29. května 1925, inv. č. 89. 
74 František Götz, Zavřelova oslava Napoleona a sebe, Národní osvobození 2, 1925, č. 306, 8. 11., s. 5. 
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Nikdo nic neví, jen On, František Zavřel, jen ON, jen ON – NAPOLO ON, a nakonec – 

Napoleon! Tuto knihu neinspiroval Napoleon, nýbrž úžaslictví z Paříže a vejčepní ukecanectví 

z holedbavé ješitnosti- Fr. Zavřel je jedním ze zlých sice, ale jinak neškodných panáků 

pimprdelního jeviště českého literárního polosvěta. To je na mou duši!75 Fielda evidentně 

popuzovalo Zavřelovo velikášství, které je vždy snadným terčem pro parodii či satiru. 

 

ZABTE TOHO PSA – JE TO KRITIK! 

V jedné části svých pamětí, kde se František Zavřel podrobněji věnuje svým veselohrám, 

najdeme stručnou a na první pohled nenápadnou zmínku o komedii Nesmrtelná milenka. O 

této veselohře autor napsal, že byla v roce své premiéry, tedy v červnu 1927  …vědomě 

pohřbená Hilarem a později vybrakovaná Karlem Čapkem.76  Co se však skrývá za takovým, 

dosti vážným obviněním dvou umělců, kteří se v době vydání Zavřelových pamětí již nemohli 

bránit? Je pravda, že Karel Čapek se podobnému tématu jako Zavřel věnoval ve své Věci 

Makropulos, ovšem tato komedie vznikla již v roce 1922 a sám autor se tehdy přiznal, že se 

při jejím psaní nechal inspirovat dramatickou pentalogií Georga Bernarda Shawa Zpět k 

Methusalemovi. Zda měl v tomto případě Zavřel na mysli Čapkovi Bílou nemoc těžko říci, 

pokud ano, tak bychom jistou podobnost mohli nalézt pouze v motivu objevení zázračného 

léku – v Zavřelově případě léku proti smrti, v Čapkově případě léku proti smrtelné nemoci. 

Stejně tak je možné, že svou hrou na stejné téma Zavřel chtěl upozadit zájem o Čapkovu hru. 

Předpokládal, že se mu téma o nesmrtelnosti podaří zpracovat lépe. Děj obou her, jejich 

filozofické východisko a vůbec celkové vyzněná je naprosto odlišné. Čapkovo obvinění se tak 

jeví jako přinejmenším sporné, kterého by se zřejmě Zavřel za Čapkova života neodvážil. 

Oproti tomu se svým názorem na K. H. Hilara a jeho roli v případě inscenace Nesmrtelné 

milenky, se autor netajil již v době údajného „pohřbení“ své hry. V soupisu vlastních dramat, 

který zařadil na závěr knižního vydání komedie Vykutálený paroháč, u položky Nesmrtelná 

milenka doslova uvedl: Dosud neprovozovaná, jelikož představení uspořádané Stavovským 

div. v letní sezoně 1927 možno pokládati za úmyslné pohřbení, nikoli za provedení.77 Hilarovo 

jméno zde sice přímo nepadlo, v soukromé korespondenci však byl autor již konkrétnější. 

                                                 
75 LA PNP, fond T. R. Field, Zavřel František: Napoléon, satirické poznámky k básnické sbírce, inv. č. 2764. 
76 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, s. 73, kapitola 
Veselohry. 
77 F. Zavřel, Vykutálený paroháč, Zora, Praha 1927, závěrečný přehled autorových her. 



137 
 

Komedii Nesmrtelná milenka Zavřel napsal během roku 1925, neboť v knižním vydání je jako 

datum dopsání díla uveden 1. leden 1926 v Paříži.78 Hned po novém roce hru zadal 

Národnímu divadlu a pochopitelně očekával její brzké nastudování. Uplynulo několik měsíců 

a nedělo se nic. V Zavřelovi začalo růst podezření, že Hilar jeho hru úmyslně odsouvá, zvláště 

když se skutečně potvrdilo, že vedení divadla přednostně připravuje k nastudování hry, jež 

byly přijaty mnohem později. S takovým postupem se autor nehodlal smířit, také nebral ohled 

na skutečnost, že o uváděných inscenacích nerozhoduje pořadí či datum přijetí, ale 

dlouhodobější dramaturgický plán dané scény. Na podzim 1926 se proto obrátil na člověka, se 

kterým jej dosud pojily přátelské vazby, navíc na dramatika, jehož slovo mělo v divadelních 

kruzích velkou váhu. Dopisem požádal Jaroslava Hilberta, aby případ s Nesmrtelnou milenkou 

zařadil na program nejbližší schůze Dramatického svazu, která se měla konat ještě do konce 

roku.79 K listu připojil strojopis básně Smutný pozdrav, kde se mimochodem poprvé naplno 

projevil Zavřelův obdiv k vůdci italských fašistů Benitu Mussolinimu, kterého ve své básni 

spodobnil jako dědice Caesara i Napoleona: Pyšný dědic Caesara mezi hlupci,/ po stu letech 

podoben Korsikánu/ nejen tváří, ale i celým nitrem,/ voják a vítěz. Sladké chvění probíhá 

tvými údy,/ ruka svírá ztracené kdysi žezlo,/ přísné rty tvé šeptají: Mussolini!/a potom 

tichnou./ Mussolini! Řidiči Italie,/ tak Tě vidím, bezmocné době ve tvář/ kterak patříš poutaje 

chaos její / kovovým zrakem.80 Ve verších se pak Zavřel vyznává nejen ze svého obdivu 

k charismatickému Italovi, ale také z lásky ke slunné Itálii, kterou staví do kontrastu ke 

špinavému severu vlastního domova: Od onoho prvého okamžiku/ kdy jsem stanul uchvácen 

nad tvou Romou / v žhavých zracích milenky nalézaje obrysy její / Od onoho zvláštního 

okamžiku,/ Italie, miluji tebe. Často/ zalit hnusem Severu / aspoň v duchu/ těším se tebou.81 

Hilbert Zavřelovu žádost, možná i pod dojmem zaslané básně, odmítl. Jeho odpověď se sice 

nedochovala, máme však k dispozici druhý Zavřelův list, nejspíše z dubna 1927, ke kterému 

autor – vzdor odmítanému Hilbertovu stanovisku k jeho tvorbě – připojil opět báseň, tentokrát 
                                                 
78 Již v průběhu roku 1925 vyšly v Cestě Zavřelovy verše, které se poté staly součástí hry Nesmrtelná milenka. 
Z příspěvku v Cestě se rovněž dozvídáme, že původní název pro hru měl být Duel. Srov. F. Zavřel, Verše 
z komedie „Duel“, Cesta 7, 1925, č. 32, s. 497. O práci na hře Duel Zavřel psal i Stanislavu Lomovi, kterého 
mimo jiné žádal o pomoc při získání stipendia do Paříže, které poskytovalo ministerstvo školství a národní 
osvěty, kde Lom pracoval jako odborový rada. Do své nově tvořené hry Zavřel vkládal velké naděje, vnímal ji 
především jako odpověď na nespravedlivé soudy Josefa Kodíčka, který zpochybňoval celou jeho tvorbu. Srov. 
LA PNP, fond Stanislav Lom, dopis F. Zavřela S. Lomovi ze 13. ledna 1925.  
79 LA PNP, fond Jaroslav Hilbert, dopis F. Zavřela J. Hilbertovi z 29. října 1926.  
80 Tamtéž, strojopis básně Smutný pozdrav datovaný 28. října 1926 (ve výroční den založení samostatného 
Československa). Pod zkráceným názvem Pozdrav a s drobnými úpravami v textu pak Zavřel báseň zařadil do 
své sbírky Mezihra, Zátiší, Knihy srdce i ducha (B. M. Klika), Praha 1929, s. 17–18. V nějaké podobě (verzi) 
musela však tato báseň vzniknout již dříve, neboť v září 1926 Zavřel žádal v dopise Viktora Dyka, aby otiskl 
v novinách jeho ódu na Mussoliniho, kterou mu poslal již před čtvrt rokem, tedy zřejmě v červnu 1926. Dyk této 
žádosti nevyhověl. Srov. LA PNP, fond Viktor Dyk, dopise F. Zavřel V. Dykovi z 10. září 1926. 
81 LA PNP, fond Jaroslav Hilbert, strojopis básně Smutný pozdrav. 
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věnovanou umělecké správě Národního divadla. Verše nazvané Rozloučení jsou pak 

ztotožněním autora s korsickým vojevůdcem, neboť oba, autor i jeho milovaný vzor jsou 

nepochopení géniové, ubití nízkým a hloupým okolím: Nedovedl jsi, neboť tito/ jsou vladaři 

až na věčnost/ ti blbci, kterých je ti líto,/ ti řekli tvému letu: Dost!/ (…) Je směšné proti nim se 

hnáti,/ bíti se s nimi marné jest,/ ti dobře zaplacení kati/ jsou věčnější něž požár hvězd./ 

Jediná zbraň: pohrdat jimi/ a smát se ve tvář zlosyna./ Kam tady s perutěmi tvými? / Buď 

s bohem lásko jediná.82  

Tyto verše autor pojal nejen jako rozloučení symbolické, ale i konkrétní, neboť jimi 

deklaroval své vystoupení z Dramatického svazu. Jak vyplývá z dopisů Miroslavu Ruttemu, 

Zavřel psal ještě počátkem listopadu 1926, že pevně věří v podporu předsedy Hilberta, která 

snad přijde na plánované svazové schůzi.83 Nečekané Hilbertovo odmítnutí jej pak zdrtilo 

natolik, že v dopise ze 14. února 1927 Ruttemu oznámil, že vystupuje z Dramatického svazu, 

neboť tato organizace není schopna hájit zájmy autorů: Jsem jen ubohý autor, nepíši kritik – 

kdo by se mne zastával?84 

V dubnu 1927 se pak Zavřel v dopise dotazoval Františka Götze, toho času dramaturga 

Národního divadla, kdy se už konečně uskuteční premiéra jeho hry.85 Té se nakonec skutečně 

dočkal ve Stavovském divadle dne 3. června 1927. Nicméně uvedení na konci divadelní 

sezóny nebylo ani z čistě praktického hlediska zrovna nejšťastnější. V režii Vojty Nováka 

s Evou Vrchlickou, Rudolfem Deylem, Sašou Rašilovem a Eduardem Kohoutem se 

Nesmrtelná milenka hrála jen třikrát a už po prvním týdnu byla stažena z repertoáru. 

Na pravo! Hloub! Hloub! Ne tam! Na pravo! Dolů! To je dost, ničemo! Když si u holky, to jsi 

také tak nechápavý? Cos to řekl? Holka není hrob? Počkej až vylezeš! Rychle! Zákazníci jsou 

tady za pět minut. Ještě trochu na pravo! Na pravo! Co to žvaníš? Mussolini? No počkej!86 

Citát z úvodní scény prvního dějství Nesmrtelné milenky názorně dokládá, jakým – dosti 

toporným způsobem – Zavřel usiloval o divadelní komiku. O pravicovou politiku, 

koneckonců ani o Mussoliniho ve hře totiž vůbec nejde, tyto politické aktualizace si autor 

dopřával pro zviditelnění svých názorů, snad v tom byla přítomna i snaha provokovat 

publikum a hlavně kritiku. Hra samotná pojedná o krásné paní Vivi, která jednoho dne na 

                                                 
82 LA PNP, fond Jaroslav Hilbert, nedatovaný dopis (asi duben 1927) J. Hilbertovi a strojopis básně Rozloučení. 
Také tuto báseň Zavřel zařadil do sbírky Mezihra, Zátiší, Knihy srdce i ducha (B. M. Klika), Praha 1929, s. 31–
32. 
83 LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu z 5. listopadu 1926. 
84 LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu ze 14. února 1927. Ve stejné době se Zavřel 
obrátil s urgencí na uvedení Nesmrtelné milenky i na člena poradního sboru Národního divadla Stanislava Loma. 
Srov. LA PNP, fond Stanislav Lom, nedatovaný dopis (asi únor 1927) F. Zavřela S. Lomovi. 
85 LA PNP, fond František Götz, dopis F. Zavřela F. Götzovi ze 13. dubna 1927. 
86 F. Zavřel, Nesmrtelná milenka, František Topič, Praha 1927, s. 9. 
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hřbitově pocítí prudký strach ze smrti. Vyzve proto svého manžela, věhlasného vědce 

Atanata, aby pro ni vynalezl lék proti umírání, něco na způsob elixíru mládí. Ten své ženě 

vyhoví a takový prostředek brzy objeví. Lék, který je poté dán k dispozici celému lidstvu 

způsobí naprostý rozvrat společnosti. Nikdo neumírá, nic nelze ukončit. Atanat je tak 

postaven před nový úkol, navzdory manželčiným protestům, vynalézt lék na umírání. 

Dva dny po premiéře se v denním tisku objevily první recenze. Zatímco Jindřich Vodák se 

pokusil v obsáhlém textu v Českém slově dobrat příčin neúspěchu Zavřelovy nové hry, 

v Lidových novinách si Eduard Bass vystačil jen s krátkou glosou, ve které nejen hru, ale i 

autora rezolutně odkázal do propadliště paměti: Povinnost Národního divadla pražského je 

především pěstovat původní tvorbu, píše Bass ve své recenzi a pokračuje, pěstovat původní 

tvorbu především znamená nehrát Františka Zavřela. Zásluha by byla v naději, že jednou 

přestane psát a začne tvořit. Trapné je zjišťovati, že už asi nikdy nebude tvořit, ale pořád 

psát.87 

S Bassovými názory byla zajedno i Marie Pujmanová, která svou kritiku Nesmrtelné milenky 

otiskla v Tribuně. Její přirovnání Zavřelovy hry k dramatickému letáku, který autor hází na 

diváky z letadla, bylo docela výstižné. Infantilnost, cynismus a nekompetentnost jsou pro 

Pujmanovou již dlouho hlavní znaky Zavřelovy tvorby, který píše s netrpělivostí jako by 

dupal a zuřil na to, co píše.88 

Velmi ostře proti Zavřelově komedii vystoupil ve Večerníku Práva lidu A. M. Píša, který 

napsal, že Nesmrtelná milenka byla při premiéře zcela právem publikem vypískána. Zavřel se 

prý pokusil o čapkovsko-shawovské dílo, ovšem ve skutečnosti se jedná jen o velmi chabou a 

navíc literárně zcela nepůvodní napodobeninu. Kromě toho Píšu udivily autorovy nevkusné 

narážky na Židy, jako ve scéně, kdy se židovský obchodník svěřuje Atanatovi, kterak chtěl 

zbohatnout na obchodu s rakvemi, ovšem po vynálezu léku proti smrti se mu jeho plán zcela 

zhroutil. Píša autorovi také vytkl neuctivé vyjadřování o práci novinářů.89 V tomto ohledu 

autorovi křivdil, neboť scény s novináři, kteří na jevišti předčítají z již napsaných článků o 

tom, co se teprve stane, či co se právě na jevišti odehrává, patří k těm povedenějším místům 

celé hry. Podobným způsobem se s bulvárními novináři vypořádal o mnoho desetiletí později 

ve hře Odcházení Václav Havel.  

Nelze býti věčně začátečníkem, napsal v úvodu své recenze v Cestě Edmond Konrád. 

V minulosti hodnotil Zavřelovy hry v zásadě kladně, v případě Nesmrtelné milenky i jemu již 

                                                 
87 B. [= Eduard Bass], Povinnost Národního divadla…, Lidové noviny 35, 1927, č. 284, 5. 6., s. 9. 
88 Marie Pujmanová-Hennerová, Divadlo a umění, Tribuna 9, 1927, č. 133, 5. 6., s. 6. 
89 AMP [= Antonín Matěj Píša], Zavřelův pád, Večerník Práva lidu 16/36, 1927, č. 129, 4. 6., s. 5. 
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došla trpělivost. Čtyřicetiletý autor nemůže neustále divákům předkládat pokusy, které mají 

spíše charakter dramatických debutů, než skutečné tvorby. Takový autor se po čase stane 

nevěrohodným a jeho úsilí o nalezení vhodné dramatické tvorby začne nudit. Navíc jeho 

poslední hry ukázaly, že Zavřel se již nikam nevyvíjí a zřejmě ani vyvíjet nebude.90 

Oproti tomu Jindřich Vodák, byl jedním z mála divadelních kritiků, který dosud na Zavřelovu 

divadelní tvorbu nerezignoval. Nesmrtelné milence se věnoval v dosti obsáhlém textu, 

z kterého je patrná velká snaha nalézt v recenzované hře i pozitivnější momenty. Námět sám o 

sobě považoval za nosný, i navzdory tomu, že jiní kritici Zavřelovi vytýkali, že podobné téma 

už před lety zpracoval Karel Čapek. Vodák, ale autorovi vytkl nepropracovanost a 

nedotaženost ústřední myšlenky. Zavřel podle recenzenta děj roztříštil do nicotných epizod, 

které hlavní postavy odsunují do bezvýznamnosti. Velký problém pak spatřoval v tom, že 

autor nedovede lidské bytosti rozhýbat, aby neživořily, nýbrž oplývaly činností a pestrým, 

hojným zajímavým životním ruchem.91 

Poslední dvě kritiky pak pocházely od lidí, jejichž názoru si Zavřel nejvíce cenil. Text 

Jaroslava Hilberta otištěný ve Venkovu, nejenže odsoudil hru samotnou, ale dosti 

nekompromisním způsobem se umělecky rozešel i s autorem samotným: Zavřel nevyzrál a 

patrně již umělecky nevyzraje – byly zde rozběhy a útoky, ale nitro příliš sebemilné nebylo 

schopno poctivé práce na fondu, z něhož my básníci čerpáme (…). Zavřel myslel, že mu 

divadlo létem příliš ubližuje: po mém soudu ubližuje však spíše divadlu on. Ale konec konců 

pravda musí být jednou v celé nahotě poznána, a to také jest nejkladnější výsledek večera.92 

Recenzi na Nesmrtelnou milenku napsal po delším čase i Otokar Fischer. Svůj text opatřil 

titulkem Muž, který nebaví, který vědomě odkazoval k Zavřelově nenapsané hře Muž, který se 

nebaví, kterou autor anoncoval jako chystanou veselohru v knižním vydání komedie 

Dědečkem proti své vůli. Fischerova recenze se dochovala jen v rukopise, tiskem zřejmě 

nevyšla, respektive se jí nepodařilo dohledat v žádném dobovém periodiku. Fischerův text byl 

v mnohém podobný Hilbertovu posudku, navíc recenzent se ve svém textu přiznal, že již po 

provedení předchozích Zavřelových veseloher přestal v autora, který se mu ještě na začátku 

dvacátých let jevil jako nadějný talent a experimentátor, věřit. Nesmrtelná milenka pak jeho 

chmurné mínění potvrdila.93 

                                                 
90 E. Konrád, Téměř dopis, Cesta 9, 1927, č. 37, s. 586. 
91 jv [= Jindřich Vodák], Prohraná věc, České slovo 19, 1927, č. 280, 5. 6., s. 6. 
92 J. H. [= Jaroslav Hilbert], Nesmrtelná milenka od Fr. Zavřela, Venkov 22, 1927, č. 133, 5. 6., s. 2–3. 
93 Opis Fischerovy recenze je uložen v jeho písemné pozůstalosti v LA PNP, fond Otokar Fischer, inv. č. 4356. 
Podobně jako Hilbert a Fischer o Nesmrtelné milence referovali Jiří Frejka v Národním osvobození a Hanuš 
Jelínek v Lumíru. Srov. -FR- [= Jiří Frejka], Zavřelova premiéra, Národní osvobození 4, 1927, č. 155, 5. 6., s. 3 a 
H. Jelínek, Divadlo, Lumír 54, 1927/1928, č. 5, s. 277–278. 
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Tvrdá slova ze strany Jaroslava Hilberta a Otokara Fischera de facto dramatickou tvorbu 

Františka Zavřela odsunuly na uměleckou periferii. Rozruch kolem Nesmrtelné milenky, 

tahanice kolem jejího uvedení, rychlé stažení hry ze scény Národního divadla a negativní 

recenze autora utvrdily v přesvědčení, že se i tentokrát jedná přinejmenším o spiknutí 

nepřátel, kteří nepochopili jeho tvůrčí záměr.94 Přestože ještě v následujícím roce uvedl na 

jevišti další dvě komedie, Vykutáleného paroháče, kterého uvedlo brněnské Divadlo na 

Veveří začátkem dubna 1928 a Veselohru s letcem, která se pod názvem Vítěz nad oceánem 

hrála od února 1928 v komorním prostředí žižkovského divadélka Akropolis, byl Zavřel už 

v té době rozhodnutý s divadlem skoncovat nadobro. V předmluvě knižního vydání Veselohry 

s letcem pak čteme následující věty: Tato veselohra, kterou jsem byl nucen dát zahrát na 

periferii, pod jiným titulem, jako frašku…, je poslední. Loučím se s divadlem definitivně. 

Nerozloučil bych se s ním nikdy v Berlíně ani v Paříži, jelikož tam by mně jen takový můj 

„Vykupitel“ vynesl rentu. Tady mi vynesl spoustu nadávek. To je málo. Pánové se proti mně 

spikli. Důvod je mi dobře znám. Konečně bych dovedl situaci zmoci. Ale ruku na srdce, stojí 

to za to? Nechat si spílat zadarmo, to by bylo trochu směšné. „Mučednictví“ mne neláká. 

                                                 
94 Zajímavé svědectví o hře Nesmrtelná milenka a o Zavřelovi vůbec podal ve svých pamětech herec Eduard 
Kohout, který v Nesmrtelné milence ztvárnil roli neznámého muže, snad ďábla, který krásnou Vivi utvrzuje v její 
touze po nesmrtelnosti: Jen jednou mě napadl domýšlivý autor František Zavřel, a to po premiéře své slaboučké 
„Nesmrtelné milenky“. „Bylo to velké drama, a vy jste mi to v posledním jednání zkazil!“ „Doktore, to bylo 
zkažený, než šla opona nahoru“, troufl jsem si odseknout. Zavřel – to byla fantastická postava. Maličký, ošklivý, 
s velikášským komplexem. „Zase mluvil ten – jak se jmenuje, no, no, je to prezident –,“ třepal rukou, jako že si 
nemůže rozpomenout. Věnoval jednu svou hru Mussolinimu, kterého uctíval, jinou dokonce Hitlerovi. Za války se 
ovšem Zavřel hodně hrál. V zákulisí jednou potkal Scheinpflugovou a pozdravil ji: „Uctivý služebník, 
milostivá!“ „Je mi známo“, kývla Olga hlavou a šla dále. Doopravdy jsme se ho nebáli, dívali jsme se na něj 
jako na psychopata, kterým skutečně byl. Po válce prý zemřel hlady a zimou někde na Petříně. Jeho nejstarší hry 
však nejsou nezajímavé, mají osobitý, dynamický dialog. Troufl si i na hru „Kristus“. Také jsem ho hrál, tak jak 
se hrává v mysteriích. Nenechal na pokoji žádného velikána, poslední hrou byl tuším „Caesar“. Srov. E. 
Kohout, Divadlo aneb Snář, Odeon, Praha 1975, s. 144. S Kohoutovou textem pak úzce souvisí obdobná 
vzpomínka herečky Olgy Scheinpflugové: Zavřel vždycky uvedl dramaturgii kteréhokoli divadla do rozpaků, 
když oznámil novou hru. Zkoušel své štěstí, kde mohl, malý, domýšlivý a výstřední ctitel Napoleona, kterým se 
chtěl stát v dramatické tvorbě. Jeho dialog se podobal vojenským rozkazům a stavební zkratka bitevním 
hlášením, byl hrdý na svou údernou formu a pohrdal nevýslovně každou živou větou asi proto, že ji nedovedl 
napsat. Každou ze svých her věnoval herci či herečce ještě dřív, něž byla přijata k provozování, a bylo nás 
vždycky několik, které nebo kteří jsme vyhovovali jedinečnosti jeho představy. Žil neustále v jakési dramatické 
extázi, ve které ho podporovali škodolibí kamarádi, pakliže se tak dali nazvat lidé, kteří o něm denně roznášeli 
spousty anekdot a komických zkazek. S opovržením přehlédl skutečnost, že se jeho hry dočkaly sotva tří či pěti 
repríz, začal plánovat novou hru, jakmile se mu nepovedla ta poslední. Uctíval Nietzscheho a po svých 
porážkách posílal svým známým povzbudivé dopisy s jednou podtrženou větou: „Über Gräber vorwärts!“ Pro 
obdiv k diktátorům se stal vyznavačem Hitlerova kultu a nového pořádku, zdánlivě hrdý na opovržení národa. 
Potkala jsem ho jednou v těchto hanebných dobách na chodbě před ředitelnou, kde jsem se právě musela 
rozloučit se svým angažmá. Skrčený a nejistý si patrně vzpomněl na hlavní roli v jeho Vykupiteli, kterou jsem mu 
kdysi hrála, zamžikal očima a smekl klobouk. „Služebník“ řekl a já mu odpověděla s neuváženou odvahou. „Jest 
mi známo.“ Národní divadlo bylo přinuceno hrát jeho Valdštejna, hru, která mu vynesla poprvé víc repríz. Ale to 
už mu nepomohlo, skončil bídně hned po osvobození jako vyřazený ztroskotanec, který zasvětil svůj zmatený život 
obdivu k diktátorským velikánům. Srov. Olga Scheinpflugová, Byla jsem na světě (ed. František Krčma), Mladá 
fronta, Praha 1988, s. 128–129. 
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Dovedu svůj talent uplatnit jinde. Na shledanou holoubkové.95 Zavřelovo rozloučení je 

datováno 22. března 1928, tedy ještě několik dnů před uvedením Vykutáleného paroháče 

v Brně. Zavřel se ostatně během svého života s divadlem rozloučil ještě několikrát, toto 

v pořadí první rozloučení z konce dvacátých let později přehodnotil a v roce 1935 se 

k divadlu znovu vrátil. 

Obě poslední komedie jsou už určitým komediálním dojezdem. Ani jedna z her se již nestala 

předmětem vášnivé polemiky, rovněž recenzní ohlasy byly v porovnání s předešlými lety 

minimální. Zavřel zde zcela programově rezignoval na hledání nového dramatického výrazu a 

spokojil se s jednoduchými konverzačními komediemi, které jsou vtipné, mají spád, a dobře 

napsané dialogy. V tomto smyslu také hodnotil Vykutáleného paroháče v recenzi Čestmír 

Jeřábek, v případě hry Vítěz nad oceánem Irma Jarmila Fischerová.96 

 

* 

On je totiž také život mimo jejich zkorumpované divadlo…97 napsal František Zavřel v dopise 

z Paříže koncem března 1928 Miroslavu Ruttemu, kde se snažil vysvětlit svoje důvody pro 

svůj rozchod s dramatickým uměním. Ve stejném listě pak Zavřel uvedl, že právě pracuje na 

románu, …kterým doufám vyvolám velký kravál.98 A jak vyplývá pro změnu z dopisu Josefu 

Koptovi, z července 1928, byl tou dobou román již napsán. Původně plánované názvy Dítě 

své doby a Přes hroby kupředu autor nakonec opustil a román vyšel na podzim 1928 pod 

názvem Hora Venušina. V jednom se Zavřel skutečně nemýlil, kniha „kravál“ vyvolala a to 

nikoliv z důvodů uměleckých. 

                                                 
95 F. Zavřel, Předmluva, in: Veselohra s letcem, Zora, Praha 1928, s. 5. 
96 Srov. Č. J. [= Čestmír Jeřábek], Brněnská činohra, Národní osvobození 5, 1928, č. 95, 4. 4., s. 3;  E. S. [= 
Karel Elgart Sokol], Z brněnské činohry, Lidové noviny 36, 1928, č. 174, 4. 4., s. 7 a dále If [= Irma Jarmila 
Fischerová], „Vítěz nad oceánem“, Národní osvobození 5, 1928, č. 56, 25. 2., s. 4. Navzdory svému rozloučení 
s divadlem se Zavřel pokusil ještě v léte 1928 nabídnout prostřednictvím Vítězslava Nezvala své dvě poslední 
hry Osvobozenému divadlu, konkrétně jejímu režiséru Jindřichu Honzlovi. Srov. LA PNP, fond Vítězslav 
Nezval, dopis F. Zavřela V. Nezvalovi ze 14. srpna 1928. 
97 LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu z 22. března 1928.  
98 LA PNP, fond Josef Kopta, dopis F. Zavřela J. Koptovi z 28. července 1928. Zajímavé je, že hlavním 
důvodem proč se Zavřel obrátil na redaktora Národního osvobození Josefa Koptu, nebyla jen informace o 
dopsání románu, ale Zavřel chtěl Koptovi nabídnout k otištění svůj příběh, který se týkal potíží, se kterými se 
musel potýkat ve svém úřadě na ministerstvu obchodu. Zavřel si stěžoval, že byl již několikrát preterován, tedy 
přeskočen mladšími kolegy v úředním postupu. Rovněž Koptovi svěřil, že se rozhodl po letech vystoupit 
z národně demokratické strany, neboť této šikany se mu dostává od národně demokratického ministra Ladislava 
Nováka (1872–1946). Podobně psal o svém preterování v úřadě novináři Karlu Horkému, kde se mimo jiné 
svěřuje s tím, že ve svůj prospěch intervenoval i u Karla Kramáře. Na jeho zásah bylo jmenování do vyšší 
platové třídy již na spadnutí, když nový ministr Ladislav Novák jmenování zarazil: A tak tedy díky tomuto 
géniovi, píše Zavřel, budu nyní preterován po třetí. Udělal by to socialistický ministr? Srov. LA PNP, fond Karel 
Horký, dopis F. Zavřela K. Horkému ze 4. října 1928. 
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7. FORTINBRAS OSVOBODITEL 

 

Divadlo! Jak směšné! Směšné jako každá instituce, která se přežila. Papírové kulisy, komický 

pathos, škvrčící herci, problémy, nad kterými zívá dvouleté dítě kam s tím dnes? Vyneste tu 

mrtvolu! Nač se s ní pitvat? Nač a hlavně zač? U prostřed řemeslných zlodějů ve velkém 

nebudu přece obchodovat v desetinách haléře! Dynamika, která jest ve mně a která není v 

nich (proto zuří!) dá se vyžíti také jinde. A jak! To bych prosil!1 

 

Milý Girgale Otto! Toto! Příjemné nebylo to, co mi zašeptal Váš ret. Pošlete mi alespoň 5 set 

a to možno-li hned.2 

 

Rozumíte, Ossipone? Zdroj všeho zla! Jsou to naši svévolní páni − všichni ti slaboši, měkkoty, 

zbabělci s rozklepanými koleny a ohnutými zády. To oni mají moc. Oni tvoří masu. Oni 

dostanou zemi za dědictví. Zlikvidovat, zlikvidovat! To je jediná cesta pokroku. 

Namouvěru!...3 

 

Velký mstitel již dokonal strašný úkol svůj/ a vražedné tyrany zabil, již hrůzou pokryli zem./ 

Buď pozdraven mstitel, buď pozdraven osvoboditel,/ buď pozdraven veliký vítěz a rek!4 

 

Milý pane doktore, píši 3. román, kterým (doslova) rozbiji svět! Chcete se vsadit?5 

 

ROMÁN OSOBNÍ ZLOBY 

Na podzim 1928 vyšel v nakladatelství Aloise Srdce román Hora Venušina, který František 

Zavřel řadu měsíců dopředu avizoval.6 Vydáním prozaického díla chtěl definitivně uzavřít 

                                                            
1 Cit. dle: A. N. [= Arne Novák], Román dramatikův, Lidové noviny 36, 1928, č. 612, 2. 12., s. 9. Novákem 
citovaný text pochází z autorova veřejného rozloučení s dramatem. Stejná slova autor vložil do úst také hlavnímu 
hrdinovi románu Hora Venušina Bedřichu Marovi. Srov. F. Zavřel, Hora Venušina, 5. vydání, Leopold Mazáč, 
Praha 1942, s. 68. 
2 LA PNP, fond Otto Girgal, dopisnice F. Zavřela O. Girgalovi z 5. června 1931. 
3 Joseph Conrad, Tajný agent, Leda – Rozmluvy, Voznice – Praha 2010, s. 296. 
4 Arnošt Dvořák, Nová Oresteia, Čin, Praha 1923, s. 81. 
5 Dopis Miroslavu Ruttemu, ve kterém Zavřel oznamuje, že chystá k vydání svůj román Fortinbras. Srov. LA 
PNP, fond Miroslav Rutte, dopise F. Zavřela M. Ruttemu ze 14. ledna 1930. 
6 Jedno z řady oznámení vyšlo například v létě 1928 v Národních listech. Píše se v něm, že František Zavřel 
nespokojen v poslední době s divadelními poměry, rozhodl se nadobro skončit s dramatem a věnovat se práci 
romanopisce: V nejbližší době vydá Fr. Zavřel román, vážený ze soudobého života vyšší společnosti, s názvem 
„Přes hroby kupředu“. Román, jak slyšíme, má svoje šlehy, zasahující český svět politický a divadelní. Srov. 
Nepodepsáno, Loučení s divadlem, Národní listy 68, 1928, č. 187, 16. 8., s. 2. V dopise Miroslavu Ruttemu 
Zavřel v létě 1928 napsal, že toho čeho se mu nepodařilo dosáhnout v divadle, podaří se mu zajisté v románu, 
který dopisuje. Oproti dopisu z března 1928, kde hodlal román opatřit názvem Dítě své doby, avizuje nyní své 
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svůj rozchod s českým divadlem. Jeho první román bezesporu náleží ke klíčovým dílům, 

neboť se jedná o prózu z velké části autobiografickou, což autor deklaroval v četných 

dopisech a prohlášeních ještě před jejím vydáním. Toho si pochopitelně povšimli recenzenti, 

kteří v románu našli postavy, jež měly reálný předobraz v konkrétních lidech, pohybujících se 

ve druhé polovině dvacátých let v pražském uměleckém (hlavně divadelním) prostředí.  

V knize je Zavřelových alter-egem dramatik Bedřich Mar, muž asi čtyřicetiletý s profilem 

skoro dravčím, o kterém se hovoří jako o muži sobeckém, který je odhodlán jíti přes mrtvoly, 

zatím co četní lidé jej znali jako beznadějného smolaře štvaného osudem od neúspěchu 

k neúspěchu.7 Zavřel, stejně jako v případě hrdinů svých dramat, chtěl volbou jména čtenáři 

naznačit marnost a zmar, jež provází Marovo počínání. Velmi důležitou roli pak v knize hraje 

prostředí, ve kterém se Mar pohybuje. Především je to Praha, která ač by se ráda stala 

světovou metropolí, je zakleta ve své malosti a sobeckosti. Povýtce zde žijí lidé, kteří si 

nepřejí úspěch a s uspokojením sledují prohry svých konkurentů. Společenský a kulturní život 

je postaven na osobních kontaktech, ale zejména na intrikách všeho druhu. Proto se Bedřich 

Mar snaží maximum času trávit buď cizině (Francie, Itálie) nebo na venkově, tedy ve svém 

rodném kraji v okolí Trhové Kamenice, kde v kontrastu s blátivým a špinavým velkoměstem 

nachází jen ryzí, tvrdé a čestné lidi. 

Ačkoliv Mar napsal již dvě desítky divadelních her, divadlem ve skutečnosti pohrdá, jeho 

novou hru, kterou se chystalo uvést Velké divadlo (rozuměj Národní divadlo) vytvořil již před 

rokem a její osud mu začal být již lhostejný. Sám věděl, že kvalitní dílo bude necitelnými 

kritiky opět zneuctěno, což se mu potvrdilo při návštěvě pražské kavárny krátce před 

premiérou. Tehdy náhodně vyslechl rozhovor muže a ženy, kteří byli zároveň známými 

divadelními kritiky. Hlasitě hovořící muž byl nepochybně Karel Čapek a Zavřel jej vylíčil 

takto: Nejkomičtější a nejdomýšlivější člověk Velké Prahy, skutečný idiot v kostce 

s prázdnýma očima leklé ryby a s nosem nahoru seděl tam obrácen k Marovi zády a nadutým 

tónem vykládal cosi nehezké ženštině s rukama červenýma jako rak (…) Komický muž, 

divadelní kritik a na základě toho i protěžovaný dramatický spisovatel, vykládal horlivě 

naslouchající krásce, rovněž divadelnímu kritikovi, o nové hře Marově (…) Kritik s nosem 

nahoru ji roztrhával kus po kuse se zuřivostí pominuté opice, kterémužto počínání přihlížela 
                                                                                                                                                                                          
dílo pod názvem novým Přes hroby kupředu. Srov. LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu 
z 13. srpna 1928. Dalším adresátem Zavřelových oznámení byl Miloš Jirko, který ve druhé půli dvacátých let 
působil jako redaktor kulturní rubriky Českého slova. Začátkem srpna 1928 Zavřel Jirkovi napsal: Jsem už  
z toho románu udřen – bude hotov, t. j. dokončen až poč. září, je to malér, že jsem do toho divadla nekopl dřív, 
román je daleko zábavnější a volnější pro práci. (…) Jmenuje se „Přes hroby kupředu“, jedná o současné 
společnosti a obsahuje spoustu fotografií arci ve slovech současných lidí z divadla a ze společnosti. Bude to 
kravál… Srov. LA PNP, fond Miloš Jirko, dopis F. Zavřela M. Jirkovi z 1. srpna 1928. 
7 F. Zavřel, Hora Venušina, 5. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1942, s. 11. 
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svrchu vylíčená krasavice s úsměvem eroticky slibným.8 Karel Čapek nebyl jediným, komu 

Zavřel vystavil ve své próze nelichotivou charakteristiku. O několik stránek dále najdeme 

například šéfa činohry Národního divadla K. H. Hilara: Chef divadla, hřmotný a nevlídný 

člověk s obličejem unaveného buldoga…9 Svůj díl Zavřelovy pomsty si odnesl i F. X. Šalda, a 

tak bychom mohli pokračovat dále.10 

Jak Mar předpokládal, premiéra skončila fiaskem. Vše připomínalo dobře organizované 

spiknutí, počínaje pískajícími diváky, kteří byli nepochybně podplacení, až po chabý výkon 

herců a slabou režii: Marova hra, útočná, napojená nejdramatičtější dynamikou, začala se 

rozvlékat po scéně v tempu středověkého mystéria. Marův dialog, přeletující jako elektrická 

jiskra od figury k figuře, utlumen, ba zkomolen režií lezl po čtyřech, zastavuje se, usínaje a 

skomíraje jako vypravování stařičkého vysloužilce. Hra byla zabita. Ostatně byly vykonány 

přípravy, aby byla zabita nadobro.11 

Charakteristiky divadelních kolegů a popis vlastních premiér by samozřejmě autorovi 

nestačilo k napsání strhujícího příběhu. Proto je autorova kritika pražského uměleckého života 

vpletena do nepříliš originálního, i když řekněme detektivního příběhu Marova soukromého 

života. Neúspěšný dramatik a úředník v jedné osobě se totiž nepotýká s problémy jen v oblasti 

umělecké. Jeho nadřízení jej v práci šikanují a znemožňují mu úřední postup.12 Manželka, se 

kterou se chce rozvést, spáchá sebevraždu, ovšem svůj čin zinscenuje tak, aby podezření 

z vraždy padlo na jejího manžela.13 Policie pochopitelně na falešnou stopu naletí a Mara 

                                                            
8 Tamtéž, s. 51. Zajímavě vzpomínal na své první setkání s Karlem Čapkem v roce 1934 Eduard Goldstücker: 
Když jsem byl již na odchodu, postavil se mi do cesty štíhlý muž, který na první pohled budil dojem idiota. Byl 
nakloněný dopředu a držel hlavu vzhůru se zřejmou nesnází, což namáhalo svaly jeho obličeje a způsobovalo, že 
mu dolní ret zůstával poněkud viset. Stačilo však spatřit jeho oči, abych si bleskově uvědomil, že to je Karel 
Čapek. Po léta trpěl nemocí páteře, na veřejnosti se objevoval jen zcela zřídka a nikdy nevystupoval jako řečník. 
Srov. E. Goldstücker, Vzpomínky 1913–1945, G plus G, Praha 2003, s. 77. 
9 F. Zavřel, Hora Venušina, 5. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1942, s. 55. 
10 Za několik minut stanul tváří v tvář sedmdesátiletému starci, který ho kdysi uvrhl na pokraj šílenství, aniž o 
tom věděl. Velmi krásný, pečlivě vyholený muž přijal ho zdvořile, nabídl mu křeslo a tázal se ho vysokým, skoro 
ženským hlasem, co si přeje. „Pane profesore“, řekl Mar dívaje se do jeho mefistofelských očí, „před čtvrt 
stoletím napsal jste ve svých slavených článcích toto: „Experiment žít – jaká bláhovost! Hráti si s ním, ano. Ale 
žíti ho?...“, tamtéž, s 114. V této pasáži Zavřel evidentně narážel na Šaldův esej Experimenty, který jej jakožto 
gymnazistu silně zasáhl. Srov. F. X. Šalda, Experimenty, Lumír 27, 1897/1898, s. 8–11. Stať byla v upravené 
podobě zařazena též do knihy Boje o zítřek, Volné směry, Praha 1905. 
11 F. Zavřel, Hora Venušina, 5. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1942, s. 63. 
12 Kdo snad ze všech řičel nejhalasněji, byl přednosta úřadu, ve kterém byl Mar zaměstnán. Duchem idiot a 
vzhledem opice, autor duchaprázdných rýmovaček, na které byl bezmezně domýšliv, nenáviděl Mara na smrt. 
Ponižoval ho, kde mohl, intrikoval proti němu, preferoval ho, kde jakým pitomečkem vyličuje ho, jako lenocha a 
současně ho přetěžuje prací. Tamtéž, s. 114–115. 
13 Marovy názory na manželství mohou vycházet ze Zavřelovy nedávné zkušeností s vlastním manželstvím a 
následným rozvodem. Zda při psaní románu měl před očima svou bývalou manželku již nezjistíme, je to však 
velmi pravděpodobné. Zavřelova první žena Marie Čejková rovněž pocházela z bohaté venkovské rodiny: 
Ženština se kterou se oženil, oplývala všemi ženskými nectnostmi vyjímaje ty, které souvisí s ženskou krásou, 
neboť byla dokonale ošklivá. Byla to třicetiletá venkovanka, mimořádně domýšlivá na svoje miliony, sžíraná nad 
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obviní z vraždy vlastní choti. Mar, který udržuje mimomanželský poměr s krásnou, ale rovněž 

provdanou, Adou Kohenovou, nechce svou milenku kompromitovat a raději než aby využil 

alibi, které by mu sama mohla poskytnout (inkriminovanou noc, kdy si jeho žena vzala život 

strávil v milenčině náruči) nechá se vyšetřovat policií.14 Situace se po čase stane již 

neúnosnou. Mar se ocitne před soudem, jeho situace nevypadá vůbec růžově. Ada Kohenová 

v hodině dvanácté poskytne Marovi kýžené alibi. Soud je ukončen a milenci znechucení 

domácími poměry odjíždějí do Itálie, kde jsou svědky jedinečného vzestupu země, která se 

pyšní nejen slavnou minulostí, ale díky Mussoliniho politice i velkým budovatelským úsilím a 

pořádkem. Ačkoliv se nakonec prokázalo, že Mar neměl podíl na smrti své manželky, milenci 

v Itálii zůstávají a na návrat do vlasti již nepomýšlejí. Od země, kde kvetou korupce a intriky i 

v nejvyšších patrech společnosti se přeci nedá čekat nic dobrého ani v budoucnu. 

Zavřelův záměr byl při psaní románu jednoznačný. Svou knihou se chtěl především pomstít a 

jednou provždy vypořádat se skutečnými i domnělými nepřáteli a ukázat jejich pravou 

podstatu. Zároveň počítal s velkým čtenářským zájmem, neboť jeho próza balancovala na 

tenké hranici tehdejší běžné prozaické produkce a bulváru. Čtenářský ohlas kniha vzbudila 

velký, kniha během dvou let dosáhla tří vydání. Sám Zavřel poté s jistým zadostiučiněním 

napsal v předmluvě třetího vydání tato slova: Román ťal do živého. Obecenstvo obratem ruky 

rozebralo dva náklady a p. t. kritikové spílali, falšovali a zatracovali jako zjednaní. Dotkl 

jsem se několika exemplářů jejich posvátného cechu – první vina. Umlčeli mne na scéně a 

hle! objevilo se, že jsem stále živý, dokonce živější než dříve – druhá vina. Román se 

prospěšně lišil od pětisvazkové, fádní a žvanivé produkce, které nikdo nečte – třetí vina. Bylo 

tedy nutno pykati. Zahájena proti mně kampaň jako v blahých dobách mých premiér. 

Nadávky, pusté lži, podlosti, denunciace, vrhány proti knize, která vyšlehla z popele ubitých 

dramat. Spatřováno v ní, právem cosi jako pomsta. Jaká smělost! (…)  A hle, stala se 

nevídaná věc: kniha mizela z výkladních skříní, jako kdysi moje hry mizely ze scény. Jenomže 

tentokrát ji neodstranili vezdy ochotní chéfové divadel, nýbrž obecenstvo. Vřava pobouřených 

kritiků mi neudělala pranic, jenom reklamu. Holoubkové, to je vaše nová funkce! Držte se! 

Snad vás budu ještě někdy potřebovat. Polemisovati s vámi netřeba. Stačí přečísti román a 

                                                                                                                                                                                          
to trvalou nenávistí vůči lidem, kteří byli hodnocení pro něco jiného než pro peníze. Srov. F. Zavřel, Hora 
Venušina, 5. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1942, s. 13. 
14 Ve všech čtyřech vydáních románu Hora Venušina, která vyšla do roku 1929 vystupuje Marova milenka pod 
jménem Ada Kohenová, ve vydáním pátém, jež vyšlo za protektorátu v roce 1942 Zavřel změnil židovsky 
vyhlížející jméno hlavní hrdinky na Ada Karenová.  
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potom některou z vašich slátanin, pokud ušly osudu novinového papíru, aby i nejprostší 

čtenář pochopil, jak lžete, proč lžete a hlavně jak a proč (tentokrát bezmocně!) zuříte!15 

Zavřelův pokus ukázat zákulisí uměleckého prostředí v nelichotivém světle se podle 

dobových kritik autorovi nepodařil. Nakladatel a spisovatel Otakarem Štorchem-Marienem 

byl Zavřelovou knihou zcela konsternován a svému pohoršení dal průchod v Rozpravách 

Aventina. Śtorch nepochyboval o Zavřelově motivaci, kterou pro něj byla evidentně pomsta a 

snaha zostudit snad všechny dobré lidi, se kterými se kdy potkal. Zavřelův románový debut se 

tak pro recenzenta stal nejnechutnějším dílem, jaké kdy u nás bylo napsáno, neboť autor kydal 

v prvé polovici své knihy produkty své osobní zloby na všechny strany.16 Kromě toho měl 

Štorch-Marien přirozenou potřebu zastat se Karla Čapka, jehož knihy vydával a vážil si jej 

nejen jako vynikajícího autora. 

 

ZAVŘEL A ČAPEK 

Pro nás je v tomto kontextu zajímavé, že to nebylo poprvé, kdy měl Zavřel potřebu vyrovnat 

se s Karlem Čapkem.  Oba autoři – jak o nich už v roce 1921 napsal Otokar Fischer – tvořili 

dva originální přístupy k dramatické tvorbě, dvě vyhraněné polohy v pohledu na svět, život i 

společnost. Otakar Fischer při psaní své úvahy věděl, že souhrn autorových představ o světě a 

jeho vztah k němu označujeme jako světový názor, který pak někdy více, jindy méně zřetelně 

vstupuje do procesu tvorby, dílo ovlivňuje a zanechává v něm jedinečný otisk autorova 

myšlení. Pojem světový názor (v minulosti poněkud zprofanovaný) není výdobytkem až 

totalitních ideologií 20. století, ale poprvé jej užil ve svých spisech německý filozof Immanuel 

Kant. Zavřel i Čapek nežili ve vzduchoprázdnu, jejich názory se během života vyvíjely, někdy 

v závislosti na časovém politickém kontextu, jindy byly důvody jiné. Ve své podstatě však 

zůstal jejich výchozí postoj ke světu po celý život stejný. Při troše zjednodušení tak může 

jejich myšlení ukazovat dva vyhraněné názorové proudy, dva protiklady, které se ve 

dvacátých a třicátých letech střetávaly a polemizovaly mezi sebou. 

V předmluvě ke knižnímu vydání dramatu Bílá nemoc vysvětloval v lednu 1937 Karel Čapek 

s jakým záměrem a z jakých pohnutek přistoupil k napsání své hry: Dva velké světové názory 

se tu utkávají tak říkajíc nad ložem bolesti, a v jejich konfliktu se rozhoduje o životě a smrti 
                                                            
15 F. Zavřel, Předmluva k třetímu vydání románu „Hora Venušina“, in: Hora Venušina, 3. vydání, Alois Srdce, 
Praha 1929, předmluva. Novému vydání románu chtěl znovu vtisknout pečeť senzačnosti. Brněnskému 
nakladateli a knihkupci Stanislavu Kočímu zaslal společně s balíkem knih i dopis, kde mimo jiné napsal: Vážený 
pane, můj román „Hora Venušina“ měl mimořádný úspěch, během 3 měsíců byla obě prvá vydání rozebrána. 
Útoky určité části kritiky tento úspěch jen dovršily, takže z románu se stala skutečná sensace a týž vychází právě 
ve třetím vydání, opatřen předmluvou, která jest odpovědí na zmíněné kritiky. Srov. LA PNP, fond Stanislav 
Kočí, nedatovaný dopis (1929) F. Zavřela S. Kočímu.  
16 O. Š. M. [= Otakar Štorch-Marien], Nové knihy, Rozpravy Aventina 4, 1928/1929, č. 13/14, s. 144. 
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malomocného lidstva.17 Tím prvním světonázorem je podle Čapka humanita, zbožná úcta 

k životu a právům lidským, láska k svobodě a míru, usilování o pravdu a spravedlnost a jiné 

mravní postuláty, které byly v duchu evropských tradic až dosud považovány za smysl 

lidského vývoje.18 Druhý světonázor, který stojí v opozici, a který Čapek pojmenovává 

„duchem politické autority“ jde proti humanitě a pacifismu ne člověk, píše autor, nýbrž třída, 

stát, národ nebo rasa je nositelem všech práv a jediným předmětem úcty.19 Mezi zastánce 

politických autorit, kdy nositelem zákonů a práv je silný jedinec, tedy diktátor, by Karel 

Čapek nejspíše zařadil Františka Zavřela. V podobném duchu Čapek psal již v roce 1934 o 

svém pojetí pravicové a levicové kultury v Lidových novinách.  Podle Čapka je každý člověk 

nositelem jakési duchovní determinace (světového názoru), která způsobuje, že část 

společnosti odmítá novátorství a experiment ve tvoření a je svým světonázorem hluboce 

konzervativní a tradicionalistická, zatímco druhá část touží po objevování nových horizontů a 

je nositelem světonázoru revolučního, tedy pokrokového, neboť neoplývá přehnanou úctou ke 

starým hodnotám.20 

Čapkova teorie nemůže platit absolutně. František Zavřel měl v určitých fázích svého života 

také silnou touhu experimentovat. V době svých gymnaziálních studií byl okouzlen, jak již 

dobře víme, názory F. X. Šaldy, na krátký čas popřel svého oblíbence Vrchlického a přimkl se 

k dekadentním autorům z Moderní revue. Podruhé získal roli odvážného inovátora na počátku 

dvacátých let, kdy udržoval styky s mladými autory z okruhu levicové avantgardy. Jeho 

poměr k těmto lidem se však z hlediska dalšího názorového vývoje jeví jen jako utilitární 

zájem, než jako programové, neřkuli ideové souznění. Zavřel nepředpokládal, že by levicová 

kultura byla nositelkou pokroku a měla by v budoucnu mít své místo v rámci české kultury. 

Jako konzervativní nacionalista náležel svým založením i výchovou ještě do 19. století. Což 

samozřejmě nevylučuje, že v různých fázích lidského života se mohl přiklonit ke 

krátkodobým experimentům. Z toho co o Zavřelovi víme se zdá více než pravděpodobné, že 

to byli právě mladí umělci, kteří sami začali v první půli dvacátých let k Zavřelovi vzhlížet 

jako k neotřelému dramatikovi, který do českého divadelnictví vnesl odvážné a nové podněty. 

                                                            
17 Cit. dle: Emanuel Macek (ed.), Karel Čapek: Dramata. Loupežník, RUR, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka 
(Spisy VII.), Československý spisovatel, Praha 1992, s. 264. 
18 Tamtéž, s. 263. 
19 Tamtéž. 
20 K. Č. . [= Karel Čapek], Pravá nebo levá?, Lidové noviny 42, 1934, č. 595, 26. 11., s. 5. Čapek si byl zároveň 
vědom, že pevný a neměnný světonázor spjatý s konkrétní ideou se proměňuje v ideologii, která pro změnu 
svazuje člověka v jeho svobodném myšlení. V dramatu Adam Stvořitel, které napsal společně s bratrem Josefem, 
najdeme například tato slova: Když má člověk nějakou ideu, nemusí myslet… a o něco dále: Kdo má svou ideu, 
nemusí mít žádné svědomí. Srov. K. Čapek – J. Čapek, Adam Stvořitel, 5. vydání, Aventinum, Praha 1928, s. 53. 
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V krátké době, kdy se jim zdálo, že Zavřel již svou invenci vyčerpal a v dalších dílech jen 

varioval dříve řečené, byl týmiž lidmi zavržen a kritizován jako ten, kdo se zpronevěřil 

ideálům avantgardy. 

Světový názor se u Františka Zavřela a Karla Čapka promítal i do jejich politické orientace. 

Čapek náležel k liberálně demokratickému proudu české kultury, v demokratickém zřízení 

viděl základ pro uplatňování individuální svobody jednotlivce, podle něj se společnost měla 

rozvíjet v duchu demokratických tradic, humanity a pacifismu. Zavřel oproti tomu 

reprezentoval směr, který nelze jednoduše charakterizovat, případně shrnout pod zastřešující 

pojem. Snad bychom jej mohly označit jako nacionálně-konzervativní, pravicový či 

tradicionalistický. V období první československé republiky navíc neexistovalo něco jako 

umělecká pravice (ač po tom Zavřel často volal). Snad v okruhu přispěvatelů některých 

konzervativních časopisů můžeme vysledovat něco jako určitý zárodek společné myšlenkové 

platformy. Takovou roli plnily například časopis Zvon nebo Lumír, případně revue, k nimž se 

hlásili katolicky orientovaní autoři a našla by se jistě i mnohá periodika neliterární. Pravicově 

konzervativní literáti neměli – na rozdíl od levicové kultury – tak velkou potřebu zakládat 

vlastní umělecké skupiny a vydávat společná prohlášení či manifesty. Na překážku tomu byl 

hlavně individualismus, který stál v opozici vůči sklonu ke kolektivismu kulturní levice.    

Tvorba konzervativně zaměřených autorů byla často zpolitizovaná (což u levicových autorů 

platí rovněž), k prvorepublikovému režimu se vesměs stavěli kriticky, někdy až otevřeně 

nepřátelsky. Konzervativní nacionalisté kritizovali zahraniční orientaci republiky, katolíci pak 

bezbřehý liberalismus a potlačování národa na úkor státní ideologie. Pro mnohé byl národ 

nadřazen státu, neboť hranice zemí jsou pomíjivé a vytvořené na základě smlouvy mezi státy, 

zatímco národ je bez hranic a věčný. Je proto pochopitelné, že řada nacionálně orientovaných 

autorů se v průběhu dvacátých a třicátých let tu více, tu méně, častěji přimykala k různým 

politickým hnutím, které se ke stávajícímu demokratickému zřízení stavělo kriticky a 

vytvářelo opoziční názorovou platformu. (např. fašistická uskupení a jejich periodika od 

poloviny dvacátých let). Jejich ideálem byl silný národní stát, vedený pevnou rukou, zbavený 

pletich politických stran, korupce a dalších nešvarů spojených s demokratickým zřízením.21 

Vzorem se pak pro tyto autory stávala Mussoliniho Itálie, případně slavná česká minulost, 

husitství, kdy prototyp „vůdce“ pro mnohé symbolizoval Jan Žižka z Trocnova, případně 

statečný boj legionářů za svobodu a proti bolševickému nebezpečí z východu. 

                                                            
21 Přehledně a erudovaně se dané problematice věnoval naposledy Jaroslav Med v knize Literární život ve stínu 
Mnichova (1938–1939), Academia, Praha 2010, zvl. s. 32–42. 
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V takovém myšlenkovém světě se nacházel František Zavřel na podzim roku 1928, v době, 

kdy se podle svých slov na věky rozloučil s českým divadlem a vrhl se s elánem sobě 

vlastním na nejistou dráhu romanopisce. 

 

ZDĚŠENÍ V DIVADELNÍM SVĚTĚ 

Podobně jako Otakar Štorch-Marien na Zavřelův román reagovali i další kritici. S drobnými 

rozdíly, ale v zásadě shodně o knize psali František Götz, Arne Novák, Emil Vachek, J. V. 

Sedlák, Josef Hora A. M. Píša a Karel Sezima. Mnozí se neubránili silně ironickému tónu, se 

kterým Zavřelovo dílo hodnotili. Mimořádně kousavým byl zejména František Götz, který 

v Národním osvobození ironicky glosoval nejen román samotný, ale vrátil se rovněž 

k autorovu demonstrativnímu rozloučení s divadlem: Tento strašný odsudek nad současným 

divadlem vzbudí jistě ohromné zděšení v celém divadelním světě českém…píše Götz, při 

nejmenším tak velké, jaké v něm zavládlo při zprávě, že autor „Boxerského zápasu“ a 

„Nesmrtelné milenky“ přestane vůbec psát pro divadlo. Se závistivýma očima pohlížejí čeští 

divadelníci na šťastnou říši románovou, jež byla obohacena o jednoho desertéra z kruhů 

scény a šeptají si tiše: „Probůh ztráta je větší, než jsme čekali.“ A jejich závist je tím větší, že 

na prvý pohled je patrno, jak Fr. Zavřel přenesl do svého románového umění celý svůj svět, 

jejž doposud vyjadřoval dramatem.22  

Götzova kritika Zavřela silně popudila a v dopise Zdeňku Kalistovi dramaturga Národního 

divadla nazval blbem.23 S napětím však očekával recenzi Arne Nováka, která se objevila 

v Lidových novinách na začátku prosince 1928. Novák napsal obsáhlý posudek, kde postupně 

rozebral Zavřelovu dosavadní tvorbu, obsah románu i jeho formu. Bez zbytečných jízlivostí 

byl nakonec nucen prohlásit, že románová prvotina bývalého dramatika je dílem slabým a 

uměleckým polotovarem: …romanopisec Zavřel jest jenom nuzně zkostymovaný Zavřel 

dramatik se všemi jeho nenaplněnými sliby, prohranými možnostmi, zbožňovanými vadami a 

nesnesitelnými nechutnostmi.24 Slova Josefa Kodíčka z roku 1921 o pojmovém pytli, skrze 

nějž autor pohlíží na okolní svět, opět nabývala na aktuálnosti. 

                                                            
22 G. [= František Götz], Svět Františka Zavřela, Národní osvobození 5, 1928, č. 320, 18. 11., s. 6. 
23 Zavřel napsal: Četl jste pana Götze o mě včera? Je to blb. Srov. LA PNP, fond Zdeněk Kalista, nedatovaný 
dopis F. Zavřela Z. Kalistovi (listopad 1928). V jednom z dopisů pak Zavřel dokonce žádal Miloše Jirka, aby 
v kulturní rubrice Českého slova otiskl informaci, že na Götze hodlá podat žalobu. Srov. LA PNP, fond Miloš 
Jirko, dopis F. Zavřela M. Jirkovi z 19. listopadu 1928. S nedočkavostí se Zavřel obracel i na Miroslava Rutteho, 
který nakonec recenzi na román nenapsal. Do Rutteho i Arne Nováka Zavřel vkládal velké naděje, ty bohužel 
zůstaly nenaplněny: Doufám, že budete brzy o mém románu psát tak, jak zasluhuje. Arne Novak a Vy – zklamou-
li tyto dvě pozice, vyklidím okamžitě pole. Srov. LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu 
z 29. listopadu 1928. 
24 A. N. [= Arne Novák], Román dramatikův, Lidové noviny 36, 1928, č. 612, 2. 12., s. 9. 
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S největší mírou pochopení se k Zavřelovu románu snažil přistoupit Emil Vachek, který svůj 

soud o knize otiskl v Právu lidu. Jako jediný z recenzentů uznal, že Zavřel má potenciál 

napsat dobrý román, neboť některé části knihy prozrazují, že autor dokáže vystupňovat napětí,  

má talent psát dobré dialogy, jeho příběh má místy dokonce i spád. Tato pozitiva ovšem 

znevažuje celková povrchnost, žurnálovitost a senzacechtivost, jež účin díla zeslabují: Byla to 

očividně nenávist, která zde byla inspirací. Budiž, i nenávist může být inspirací, předpokládá 

ovšem správnou formu. Tak se zpravidla píše satira, ve které se umělecky zmocní vášně, jež 

člověka inspirují. Zůstane-li však tato nenávist ve slovesné formě jen jako hromada strusek, 

byla-li vylita v podobě, která se jen málo liší od obvyklé novinářské mluvy, nelze ovšem 

mluviti o inspiraci k umění.25 Vachek si dále povšiml, jakým způsobem se autor snažil 

vkomponovat do svého příběhu události z uměleckého života, které česká společnost 

momentálně prožívala. Tímto prvkem chtěl Zavřel podnítit zvědavost čtenářů i senzačnost 

prózy. Vachek napsal, že popis soudního přelíčení s dramatikem Marem má společné znaky 

s obdobným, ovšem v tomto případě skutečným procesem s Janem Klepetářem a spol., který 

byl zahájen 25. února 1928, tedy přesně v době, kdy Zavřel začal práci na svém románě. 

Spisovatel Jan Klepetář byl tehdy uznán vinným za podíl na vraždě Margity Vörösmartyové a 

odsouzen na doživotí.26 Soudnímu přelíčení s Marem navíc v Zavřelově příběhu přihlíží i 

slavná herečka, která se však v poslední době jen ztěží uplatňuje na jevišti: Hned vedle ní, 

aniž by se navzájem znaly, seděla slavná herečka L., geniální představitelka (…) vynášená do 

nebes kritikou i obecenstvem. Nikdo neměl potuchy, že sem přišla proto, aby se rozloučila 

s Marem. Téhož dne večer spáchala sebevraždu, neboť jí nic jiného nezbývalo.27 Vachek 

v herečce bezpečně poznal Xenu Longenovou, která opravdu předčasně ukončila svůj život 

skokem z okna v noci z 23. na 24. května 1928. Svým činem tak vyřešila dlouho se vlekoucí 

spory s bývalým manželem Emilem Arturem Longenem, který udržoval vztah s mladou 

milenkou. Navíc se Prahou šířila zpráva, že Xena Longenová měla pro změnu poměr 

s nezaměstnaným žurnalistou Rudolfem Kolářem a rovněž se souzeným Janem Klepetářem.28 

Arne Novák nazval svou recenzi na Horu Venušinu názvem Román dramatikův, J. V. Sedlák 

pro změnu opatřil svou recenzi v Tribuně výmluvným titulkem Román pseudodramatikův, od 

                                                            
25 ax [= Emil Vachek], Generální zpověď, Právo lidu 37, 1928, č. 250, 25. 11., s. 9. 
26 Jan Klepetář byl v srpnu 1927 zatčen pro podezření z účasti na vraždě spolu s Jánem Michalkem a Mikulášem 
Sikorskim. Michalko byl odsouzen k trestu smrti, Sikorski ke dvaceti letům. Klepetář se ke svému podílu na 
vraždě nikdy nepřiznal. V roce 1929 mu byl trest snížen na patnáct let káznice. Propuštěn byl v roce 1937. Jeho 
příběh literárně zpracoval Otakar Černoch v románu Alibi, který vyšel v roce 1960. 
27 F. Zavřel, Hora Venušina, 5. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1942, s. 145. 
28 Radko Pytlík, Koridor smrti Bohumila Hrabala a jiné záhady literárního světa, Emporius, Praha 1998, s. 134–
142. Se smrtí své ženy se Emil Artur Longen pokusil vyrovnat napsáním románu Herečka, který poprvé vyšel 
v roce 1929. 



 152 

něhož se odvíjelo samo hodnocení díla. Podle Sedláka se Zavřel napsáním románu nijak 

nezměnil, stejně jako jsou jeho hry plné kratičkých vět a spěchu, je tomu tak i v románu: Je 

stále pln boje, zápasu, titánství, domýšlivého hrdinství…29 Podle recenzenta Zavřel nenapsal 

román, ale vytvořil pamflet plný osobní zloby, nenávisti a msty. Čtenáři předložil pouze 

surový materiál, jenž měl být teprve pročištěn a básnicky ztvárněn. 

Podobně jako Novák a Sedlák smýšlel o Hoře Venušině básník, který se programově hlásil 

k levici, Josef Hora. Svou recenzi otiskl v Tvorbě a Zavřelovi vytkl především fakt, že 

poměrně zajímavému příběhu nedokázal dát obecnou platnost. Všechny autorovy útoky – a je 

jedno zda jsou namířeny proti instituci manželství nebo divadelní kritice – jsou jen prázdným 

vyléváním osobní zloby a msty nervního autora, který nemá dostatek trpělivosti a umu vše 

převést do působivého literárního díla, byť skandalizujícího. Naopak, Hora by rád přivítal 

v české literatuře román, který by kriticky reflektoval umělecké prostředí a problémy své 

doby, Zavřelův román ovšem takovým dílem není a ani vhledem k autorovu silnému 

individualismu být nemůže.30 Zajímavé je, že stejně jako kdysi Julius Fučík v případě 

divadelní tvorby, i Josef Hora shledával v Zavřelově díle určitou vítanou míru společenské 

kritiky, zároveň Fučík i Hora nebyli schopní akceptovat Zavřelův individualismus, a autorův 

způsob kritického vyjadřování o době a lidech jen ze svého utilitárního a osobního pohledu, 

který rezignuje na obecnou společenskou nápravu daných poměrů, nýbrž sleduje jen vlastní 

cíl. 

Vydání Hory Venušiny přimělo literárního kritika A. M. Píšu k napsání delší úvahy O 

románu, která vyšla v revue Sever a Východ. Píša se ve svém textu opíral o tvrzení 

španělského teoretika Ortegy y Gasseta, který tvrdil, že moderní román se nemůže vyžívat jen 

v rušné dynamice a napínavé akci, nýbrž autor se musí pokusit o psychologické prokreslení 

postav. Ideální stav je podle Ortegy propojení obého, tedy kontemplativně odstíněná a 

prohloubená kresba zajímavé postavy, jejíž vnitřní psychologická spleť nabývala by ne 

v odtažitých dušezpytných analysách, nýbrž v akci, plné irracionální překvapivosti…31 Jen 

zčásti proto Ortegovým požadavkům na moderní román odpovídá Zavřelova Hora Venušina. 

Podle Píši autor sice hromadí jednu efektní scénu na druhou, jsme svědky naprostého 

manželského rozvratu, rozvodového procesu, sebevraždy i soudního přelíčení, povahokresba 

postav je však primitivně povrchní, neboť na své postavy autor hledí se stejně výlučným 

obdivem jako se stejně výlučnou nenávistí a pohrdáním. Jeho černobílé vidění světa jde až za 

                                                            
29 Jan V. Sedlák, Román pseudodramatikův, Tribuna 10, 1928, č. 279, 25. 11., s. 6. 
30 J. H. [= Josef Hora], Fr. Zavřel: Hora Venušina, Tvorba 3, 1928, č. 3, s. 54–55. 
31 A. M. Píša, O románu, Sever a Východ 5, 1929, s. 94. 
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hranici únosnosti a proměňuje se spíše v parodii: Zavřel totiž vytvořil ven a ven komickou, 

maškarní figuru ve svém Marovi, a nejen, že toho vůbec nepostřehl, nýbrž traktuje ji se 

smrtelnou vážností a hlasatelským patosem, veze ji na triumfálním voze, doprovází ji 

oslavnými fanfárami.32 

Poslední obsáhlejší recenze Zavřelova románu vyšla v Lumíru a jejím autorem byl Karel 

Sezima (vl. jménem Karel Kolář). Jelikož recenze vyšla až v březnu 1930 zhodnotil kritik 

nejen román první, ale zahrnul do svého posudku i druhé Zavřelovo románové dílo Věčné 

mládí, jež vyšlo v závěru roku 1929 u nakladatele J. R. Vilímka. Sezima se snažil, seč mohl, 

aby na Zavřelových – nyní již dvou románech – nalezl něco pozitivního. V případě Hory 

Venušiny v zásadě zopakoval výtky, jež zazněly v předchozích kritikách jeho kolegů. Věčné 

mládí Sezima hodnotil lépe, autor se podle recenzenta zbavil chyb, jichž se dopouštějí 

začátečníci, oprostil se od násilných aktualizací a napsal prózu, jež má spád a v mnoha 

ohledech zastiňuje práce jeho slavnějších kolegů, českých prozaiků.33 

Novému románu se František Zavřel snažil, bez ohledu na odmítavé recenze, vytvořit 

náležitou publicitu, knihu rozesílal nejen kritikům, ale obracel se i na vlivné přímluvce, od 

kterých očekával zlepšení svého postavení na ministerstvu obchodu. Jak víme již ze 

závěru předchozí kapitoly, během roku 1928 nabyl Zavřel dojmu, že je v ministerském úřadě 

přehlížen, dobovou terminologií preterován a jedním z přímluvců, který se měl zasadit o 

zlepšení Zavřelova postavení v úřadě měl být ředitel Živnobanky Jaroslav Preiss. Počátkem 

listopadu 1928 mu Zavřel zaslal svou novinku, román Hora Venušina s prosbou o pomoc při 

hledání nového místa, neboť na ministerstvu obchodu nepanují příznivé poměry, navíc je 

ovládáno lidmi, kteří nedokáží ocenit jeho kvalifikaci. Krátce na to Zavřel požádal o osobní 

setkání, ke kterému skutečně došlo koncem listopadu 1928.34 Zavřel musel od Preisse 

odcházet s blíže neurčeným příslibem pomoci, neboť na základě tohoto slibu se pak na Preisse 

obracel dalšími dopisy, ve kterých jej opakovaně atakoval svými prosbami. Situace zašla až 

tak daleko, že na konci ledna 1929 zaslal Preissovi list, který si adresát mohl vyložit 

přinejmenším za urážlivý: Nenapadá mi urgovati Váš listopadový slib. Vzdor tomu jsem jist, 

že jej budete realizovat. Byl jsem tak bláhový, že jsem Vám jej připomínal mými knížkami, 

které pro Vás očividně nemají ani tu nejmenší cenu. Dozvěděl jsem se, že jste velký bibliofil – 

                                                            
32 Tamtéž, s. 97 
33 Karel Sezima, Z nové tvorby románové, Lumír 56, 1929/1930, č. 6, s. 302–304. Z korespondenčního lístku, 
který Zavřel zaslal 8. září 1929 kritikovi Miloslavu Novotnému, vyplývá, že původně autor zamýšlel pojmenovat 
román Věčné mládí titulem Děd a babka. Srov. LA PNP, fond Miloslav Novotný, dopisnice F. Zavřela M. 
Novotnému z 8. září 1929. 
34 Srov. Archiv České národní banky (AČNB), fond Živnostenská banka, korespondence J. Preisse s F. 
Zavřelem, dopisy F. Zavřela J. Preissovi ze 7. a 29. listopadu 1928 inv. č. 1099, k. č. 49. 
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a já mám celou sérii vzácných knih, které jsou rozebrány, a které Vy nemáte. Nuže, budu Vám 

je postupně posílat. Vracet mi je nemůžete, jelikož by to byla urážka. Budete tedy nakonec 

nucen „rozpomenouti“ se na to, co jste mi laskavě slíbil koncem listopadu m. r.35 

Jaroslav Preiss se takovým dopisem nenechal vyvést z míry a nadále s autorem komunikoval, 

dokonce se v únoru 1930 obrátil na ministra obchodu Josefa Matouška s žádostí o Zavřelovo 

povýšení. Matoušek Preissovi odpověděl, že Zavřel byl již v loňském roce povýšen a zařazen 

do čtvrté platové třídy, jež odpovídá jeho postavení odborového rady. Další povýšení je 

nemyslitelné, neboť do třetí platové třídy jsou zařazováni pouze přednostové menších 

oddělení či jejich zástupci. Takovou pozici však Zavřel nezastává.36 Své angažmá ve věci 

Zavřela tak Preiss, alespoň dočasně uzavřel, autorovy žádosti o podporu však do Preissových 

rukou přicházely i nadále. 

 

MEZIHRA 

Po skandální Hoře Venušině zájem o Zavřela romanopisce upadl.37 Nový román Věčné mládí 

přešla většina kritiků mlčením, pokud o něm vůbec psaly, pak to byly jen kratší glosy a 

poznámky, vesměs k dílu nelichotivé, jako v případě textu Karla Štorcha (bratra Otakara 

Štorcha-Mariena), jenž vyšel Rozpravách Aventina.38  Příběh nového románu byl v zásadě 

banální s tematicky se vracel k předchozím divadelním hrám. Zavřel se v knize pokusil 

rozehrát spletitou síť vztahů, kdy mladý student Rudolf Morel, syn boháče Richarda Morela, 

se zamiluje do čtyřicetileté krasavice Reginy Tysenové, ženy zkušené až protřelé, kterou 

nedovede vlastní manžel Žibřid uspokojit. Mladý Rudolf trpí tím, že jej jeho dobyvatelský 

otec zastiňuje a nechce mu umožnit životní rozhled. Navíc starý Morel nakonec Reginu 

přebere vlastnímu synovi. Zklamaný Rudolf se pak řízením podivných náhod zamiluje do 

mladičké Olgy Tysenové, dcery Reginy, se kterou ve druhé polovině knihy cestuje napříč 

Itálií, kde společně obdivují vznešenou minulost a neméně inspirativní současnost země. 

Richard a Regina začnou po svých dětech pátrat, najmou si soukromého detektiva, který 

                                                            
35 Tamtéž, dopis F. Zavřela J. Preissovi z 28. ledna 1929. 
36 Tamtéž, dopis J. Matouška J. Preissovi z 20. února 1930. 
37 Stejně jako v případě předchozího románu se po vydání Věčného mládí Zavřel pokoušel o propagaci své 
knihy. K výtiskům románu, které zasílalo nakladatelství J. R. Vilímka, Zavřel přikládal následující list: Vážený 
pane! V příloze zasílá Vám nakladatelství Jos. R. Vilímek v Praze výtisky druhého vydání mého nového románu 
„VĚČNÉ MLÁDÍ“, jež jsem opatřil svým podpisem v přesvědčení, že tím bude u Vás podepřen odbyt knihy. 
Prosím, abyste tyto výtisky laskavě vyložil ve svých výkladech a věnoval prodeji této úspěšné novinky svou 
pozornost. Přeji Vám, abyste je hned prodal a objednal si brzy další. Srov. LA PNP, fond Jiří Novák, 
nedatovaný (asi 1929) dopis F. Zavřela J. Novákovi. 
38 Karel Štorch ve svém textu pouze konstatoval, že svým novým románem autor hladce vplul do vod 
konvenčního románu, kde se spokojuje s opotřebovanými rekvisitami…a papírovými činkami siláctví… Srov. K. 
Š. [= Karel Štorch], František Zavřel: Věčné mládí, Rozpravy Aventina 5, 1929/1930, č. 27, s. 324.  
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mladý pár vystopuje v Benátkách. Setkání rodičů a jejich znovunalezených dětí se odehraje ve 

stylu velkolepého happyendu, kdy Olga oznámí, že je s Rudolfem těhotná. Z dobyvatelského 

Richarda Morela je rázem dědeček a Regina Tysenová se chystá na roli babičky. V příběhu 

samém pak pochopitelně nechybí Zavřelovy úvahy o současné Itálii, fašismu a dlouhé popisné 

pasáže, které zachycují putování Rudolfa a Olgy.  Nedá příliš velkou práci odhalit, že 

v novém románu Zavřel zkombinoval dvě divadelní hry, konkrétně Vzpouru a komedii 

Dědečkem proti své vůli. 

V podstatě jedinou skutečnou recenzi na Věčné mládí publikoval František Götz v Národním 

osvobození. Kritik stanul před těžkým úkolem, neboť nebylo jednoduché na adresu Zavřelova 

nového románu napsat něco, co se již neobjevilo v recenzi na předchozí knihu. Přestože Götz 

tentokrát byl ve svém hodnocení mírnější, velké nadšení v něm Zavřelovo dílo rozhodně 

nevzbudilo: Ano, ano: dvě generace milenců: ta starší skoro zdatnější; ta mladší má 

zředěnější krev; je třeba Itálie, aby jim krev začala vřít; k tomu dobrodružství pařížské; 

k tomu laciná filosofie skoro fašistická; a odpor k českobratrství ve jménu ideálu 

renaisančního; a pak zase Itálie… šírá… velká… vášnivá; zase se jí Zavřel nedovede dost 

nasytit.39 

Ve stejném roce 1929 vydal Zavřel svou třetí básnickou sbírku Mezihra, jež zahrnovala verše 

vzniklé v letech 1923–1927 a z větší části již publikované v novinách a časopisech. Většina 

básní je inspirována Itálií, znovu se zde dostává na obdiv k Mussolinimu v básni Pozdrav, o 

které jsme psali již v předchozí kapitole, a opět to byl František Götz, jako jeden z mála, kdo 

se odvážil novou knihu veršů recenzovat.40 Götz samozřejmě tvrdě ironizoval Zavřelův kult 

Napoleona i Mussoliniho, mimochodem konstatoval, že Zavřel se v posledních letech již 

nemění, jakoby se zacyklil ve svém napoleonství, které ze sebe chrlí bezmála jako 

evangelium. Co však Götz u Zavřela hodnotil pozitivně, bylo několik básní z nichž proniká 

autorova niterná potřeba tvorby. V těchto verších recenzent spatřoval zárodek čehosi, co by 

mohlo být počátkem dobré lyriky: Ale jsou v jeho lyrice chvíle, kdy v ní vyhmátnete – trpícího 

člověka, jenž cítí svůj osud jako prokletí – jenž si uvědomuje hluboký rozpor jeho běsy 

ovládaného nitra, šílícího sny, a světa, strašnou pomíjivost jevů.41 Götz tak upozornil na 

aspekt Zavřelovy poezie, kterému jsme se věnovali již v kapitole druhé v souvislosti s první 

sbírkou Předehra z roku 1923, kde autorovy verše nemají daleko k volání osamělého člověka 

o pomoc, který si nedovede poradit s vnitřními běsy, kterými je zmítán.  
                                                            
39 G. [= František Götz], Rychlost v románě, Národní osvobození 7, 1930, č. 11, 12. 1., s. 4.  
40 Jeden výtisk Mezihry Zavřel zaslal novináři Karlu Horkému, kterého zvláště upozornil na zařazení ódy na 
Mussoliniho. Srov. LA PNP, fond Karel Horký, dopis F. Zavřela K. Horkému ze 6. dubna 1929. 
41 G. [= František Götz], Zavřelova lyrika, Národní osvobození 6, 1929, č. 181, 3. 7., s. 3. 
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AFÉRA FORTINBRAS 

Na jaře 1930 zasáhla českou společnost literární aféra, která neměla v historii první 

československé republiky obdoby. Obsahem románu, který vyšel, se místo kritiků zabývala 

nejprve cenzura a poté i politici v parlamentu, neboť autor v knize údajně nabádal k 

odstranění ministra zahraničí Edvarda Beneše, k překvapení všech nejen z politiky, ale ze 

světa vůbec. Autorem románu Fortinbras byl František Zavřel. 

Ve čtvrtek 5. února 1931 vystoupil na schůzi poslanecké sněmovny Jiří Stříbrný, v rámci 

rozpravy o všeobecné hospodářské krizi, s kritikou cenzurní praxe sociálnědemokratického 

ministra spravedlnosti Alfréda Meissnera. Stříbrný protestoval proti neoprávněným 

konfiskacím, které poškozovaly jím vydávaný Polední list, potažmo celý tiskový koncern 

Tempo, který spoluvlastnil s bratrem Františkem. V dlouhé řeči se mimo jiné zmínil o 

mladém soudcovském čekateli Jaroslavu Chlubnovi, který byl podle Stříbrného přesvědčení 

přeložen z Prahy do jihočeské Kaplice pro svou publikační činnost v časopise Vlajka. V 

následné rozpravě se ministr Meissner hájil tím, že přeložení Chlubny do Kaplice nebylo 

politicky motivováno, nicméně přiznal, že Chlubna již v listopadu 1930 otiskl ve Vlajce 

pochvalnou recenzi na Zavřelova Fortinbrase, který byl v době svého vydání právě pro svou 

útočnost na ministra Beneše podroben cenzurním zásahům.42 Meissner o Chlubnově případu 

řekl: On vytýká na jedné straně v onom článku censuře, že místa jednající o vraždě 

zkonfiskovala, ale na druhé straně vzdává díky spisovateli oné knihy za dokument doby 

(Výkřiky.) a za osvobozující slova. On se s tím spisovatelem pokud jde o zabavená místa 

ohledně vraždy, ztotožňuje a vybízí nakonec k aktivnímu činu, ,abychom se zbavili onoho 

aktivního ministra‘. (Výkřiky.) Měl jsem já tak jsem se ptal nechati tuto činnost bez jakékoliv 

odezvy, nebo jsem já přímo povinen v zájmu celého soudcovského stavu (Potlesk.), v zájmu 

justice a v zájmu státu (Potlesk.) zakročiti? Já se otevřeně k tomu přiznávám, že když 

disciplinární věc skončila pouhou důtkou (Hlasy: Skandál!), druhý den dal jsem nařízení, aby 

                                                            
42 Jaroslav Chlubna, Dokument doby, Vlajka 2, 1930/1931, č. 6, s. 3. Chlubnova recenze znovu vyvolala zájem o 
konfiskovaný román, o kterém se na podzim 1930, tedy skoro půl roku po prvním vydání už tolik nemluvilo. 
Teprve parlamentní debata až z února 1931 z celého případu udělala vlastně politikum, které v konečném 
důsledku dopadlo pro Zavřela špatně. Do té doby, než se rozpoutala parlamentní polemika mezi Stříbrným a 
Stránským Zavřel nerušeně působil na ministerstvu obchodu. Debata mezi politiky otevřela otázku, zda je 
přípustné, aby autor s tak radikálními názory mohl nadále pracovat ve státních službách. Na druhou stranu to byl 
Zavřel sám, který již v červnu 1930 Stříbrného ponoukal, aby ve sněmovně interpeloval ministra spravedlnosti 
ve prospěch konfiskovaného románu: Připravuje se totiž pro červen nové vydání „Fortinbrase“ a tu bych arci 
velmi rád viděl, aby do něho byly pojaty ony zabavené odstavce. Budete je moci v červnu interpelovat? Srov. LA 
PNP, fond František Zavřel, dopis F. Zavřela nezjištěnému (Jiří Stříbrný) z 3. června 1930. 
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byl přeložen do Kaplice.43 Na Meissnerovy argumenty opětovně zareagoval Jiří Stříbrný, 

který se snažil dokázat, že Zavřelův román byl konfiskován neoprávněně, jelikož šlo o 

pouhou adaptaci Shakespearova Hamleta, tedy dílo bez zjevné politické tendence, kterou se 

mu snaží vtisknout až politici.44 

Do debaty o román se o několik dní později zapojil rovněž poslanec Jaroslav Stránský, znalec 

a milovník Shakespearova díla, který Stříbrného usvědčil nejen z chybné interpretace 

Hamleta, ale především z účelového výkladu konfiskovaného románu. Stránskému se 

podařilo prokázat, že Zavřelovy úmysly při psaní knihy skutečně nebyly tak čisté, jak by se 

mohlo ve Stříbrného interpretaci zdát.45 Dehonestace Stříbrného vydavatelských podniků ze 

strany Jaroslava Stránského inspirovala Karla Čapka k jednomu z jeho pravidelných 

rozhlásků, který otiskl v Lidových novinách 21. února 1931. Čapek svůj náhled vyjádřil 

jednoduchým zkomolením názvu románu ve verších: Nedal sic prachy [myšlen Stříbrný – 

pozn. aut.], jen silou pysků/ ujal se mocně svobody tisku,/ když příležitost naskytla se,/ že 

zabavili Fortinprase.46  

Hlavní postava románu obchodník a politik Vilém Claudy je nositelem snad všech 

myslitelných lidských nectností. Neštítí se žádných prostředků, které by vedly k uspokojení 

jeho ambicí. Pletichaří a krade, kde se dá, obklopuje se špehy, nejlépe židovského původu a 

tyranizuje svou ženu. Navíc stát zastupuje v parlamentu, za nějž se účastní i mezinárodní 

haagské konference. Oproti tomu jeho nevlastní syn Pavel Dan (zřejmý odkaz na kralevice 
                                                            
43 Ministr spravedlnosti Alfréd Meissner na 102. schůzi poslanecké sněmovny dne 6. února 1931. Srov. Digitální 
repozitář Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna − Národní shromáždění republiky 
Československé 1929−1935. Poslanecká sněmovna, [on-line] 
<http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/102schuz/s102001.htm> (25. září 2012). 
44 Poslanec Jiří Stříbrný na 103. schůzi poslanecké sněmovny dne 10. února 1931. Srov. Digitální repozitář 
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna − Národní shromáždění republiky Československé 
1929−1935. Poslanecká sněmovna, [on-line] 
<http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/103schuz/s103007.htm> (29. března 2013). Stříbrného řeč pod 
velkým titulkem Hamlet za 300 roků zkonfiskován v republice přetiskl Polední list 5, 1931, č. 42, 11. 2, s. 1 a 3. 
45 Poslanec Jaroslav Stránský na 105. schůzi poslanecké sněmovny dne 13. února 1931. Srov. Digitální repozitář 
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna − Národní shromáždění republiky Československé 
1929−1935. Poslanecká sněmovna, [on-line] 
<http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/105schuz/s105001.htm> (25. září 2012).  
46 Cit. dle K. Čapek, Rozhlásky. Drobty pod stolem doby (ed. M. Halík), Československý spisovatel, Praha 1975, 
s. 28. Čapek zastával názor, že parlamentní debata kolem Fortibrase a zájem novinářů dělá románu spíše 
nežádoucí reklamu, jež zvyšuje jeho prodejnost. Proto se také k celému případu příliš nevyjadřoval. Vedle 
citovaného rozhlásku otiskl v Lidových novinách už jen krátký sloupek Případ s censurou. Zde mimo jiné 
inkriminovanou knihu označil za literární plácaninu, po které by jinak pes neštěkl a kterou by snad jen pan 
Jindřich Vodák měl sílu a trpělivost přečíst. Dále se pak zamýšlel nad tím, zda některé cenzurní zásahy jsou 
opravdu nutné, neboť se jimi dělá reklama zabavenému dílu. Čapkův názor na Zavřelův román je zde zcela 
jasný: román, který autor pojal jako ostrou společenskou kritiku politických poměrů a směřoval svůj hněv 
především k postavě ministra zahraniční Edvarda Beneše, je ve své podstatě hloupý, prvoplánový a bez valných 
uměleckých ambicí a tudíž si – dle Čapka – nezasluhuje pozornost. Srov. K. Čapek, Případ s censurou, Lidové 
noviny 39, 1931, č. 96, 22. 2., s. 1–2. 
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dánského) je dokonalým protikladem svého otčíma: melancholický, vzdělaný a rovněž 

přiměřeně bohatý, který se snaží zjistit pravdu o údajné sebevraždě vlastního otce. Od počátku 

je však nad slunce jasné, k jakému rozuzlení román směřuje. Mladý Pavel otčíma usvědčí 

jako vraha svého otce a následně jej v závěru knihy nemilosrdně zastřelí. Smrt otce je 

pomstěna a na světě je o jednoho padoucha méně. Spravedlnost alespoň nakrátko zvítězila. 

Přesto není v Praze pro Pavla bezpečno. Prodá všechny své nemovitosti a za obdržené peníze 

odjíždí s milenkou Felicitou (bývalou Claudyho manželkou) do Berlína. 

Atmosféra města Pavla uchvátila, Berlín na něj působil jako město připravené k útoku. Nás 

může v tomto kontextu snad překvapit Zavřelův realistický odhad budoucího politického 

vývoje. Stejně jako ve svých dílech od poloviny dvacátých let předvídal rozmach Mussoliniho 

Itálie, tak podivuhodným způsobem dokázal přemýšlet i o budoucnosti Československa: 

Pavel Dan, zavěšen do krásné Felicity, díval se do bouřících ulic. Zdálo se mu, že jejich 

útočný rytmus se zhušťuje… Pohlédl na kousek papíru, který mu vypadl z novin koupených na 

rohu ulice. Byla to mapa Budoucího Německa. Rakousko, samozřejmě už připojené 

k Německu, obklopovalo Čechy ze tří stran. Německé kraje Čech a Moravy byly zakresleny 

stejnou barvou jako Německo. Zbývala malá ploška uprostřed s pěti šesti městy a potupným 

názvem: Tschechien.47 

Svým jednoduchým dějem, prošpikovaným milostnými scénkami, by se Zavřelův román asi 

nijak zvlášť nevymykal z tehdejší běžné produkce, kdyby..., kdyby určité reálie a románové 

postavy až příliš jasně neodkazovaly na konkrétní osoby. Čtenáři nemuseli být zvlášť 

důvtipní, aby jim došlo, že jako předobraz Claudyho autorovi posloužil ministr zahraničí. 

Haagská konference, v románu zmíněná, se konala v lednu 1930 a vládní delegaci 

samozřejmě Beneš vedl. Československo se na konferenci zavázalo k placení liberačního 

poplatku (tzv. poplatku za osvobození), který sice pro republiku znamenal v době 

hospodářské krize značné finanční zatížení, na druhé straně byla výše poplatku razantně 

snížena oproti původním požadavkům. Přesto byl Beneš za svůj postup napadán a kritizován 

zejména v komunistickém tisku. Zavřel doslova napsal: Konference v Haagu byla u konce. 

Její výsledky byly zdrcující. Československo, pokládající se až dosud za vítězný stát, hýčkaný 

Dohodou, bylo při placení zařazeno mezi státy poražené, přesněji mluveno až za ně. 

S Maďarskem, které mělo lví podíl na rozpoutání světové války, bylo jednáno v rukavičkách, 

zatím co vůči Československu bylo udeřeno pěstí na stůl. Jeho válečné činy po boku Dohody 

byly více než zapomenuty. Proč? Kdo to zavinil? Jak se to mohlo stát?48 Zavřel odpověď znal, 

                                                            
47 F. Zavřel, Fortinbras, 1. necenzurované vydání, Leopold Mazáč, Praha 1930, s. 208. 
48 Tamtéž, s. 42 
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hlavním viníkem byl zhýralec Claudy, rozuměj Beneš, který v parlamentu tuto „politickou 

porážku“ vydával za vítězství. Stejně tak další Claudyho charakteristiky jsou prvoplánově 

odvozeny ze starších politických a žurnalistických útoků proti Benešovi: temná minulost či 

nastřádané miliony ve švýcarských bankách. 

Jaroslavu Stránskému se v parlamentu podařilo prokázat ještě jednu skutečnost: Zavřel již v 

předešlých letech jakožto úředník ministerstva obchodu žádal v několika osobních dopisech 

Edvarda Beneše o přijetí na ministerstvo zahraničí. Je pravda, že Zavřel byl dobře jazykově 

vybaven a měl za sebou v té době již dlouhou úřednickou kariéru, přesto jeho opakované 

žádosti nebyly Benešem vyslyšeny. Dovoluji si Vám poslati poznámky o Napoleonovi. Moje 

poslední komedie „Vykupitel“ bude po úspěchu na Vinohradském jevišti hrána, jak mi sděluje 

její zástupce v Berlíně, Vídni a dokonce snad v Paříži. Byl bych Vám vděčen, kdybyste při 

event. uvolnění vhodného místa v ministerstvu zahraničních věcí, slovutný pane ministře, vzal 

na mne zřetel. Veliký vzor, který mám na mysli, dramatik P. Claudel, je rovněž ve službách 

zahraničního ministerstva... napsal Zavřel v dopise Benešovi už v roce 1925.49 Útočným 

románem se chtěl tento „český Paul Claudel“ prostě a jednoduše pomstít za Benešovo 

přehlížení. V lednu 1930 se Zavřel v dopise kritikovi Miroslavu Ruttemu svěřil, že novým 

románem, který chystá, doslova rozbije svět.50 Se stejným obsahem zaslal dopis též řediteli 

Živnobanky Jaroslavu Preissovi51 a podobně psal i Karlu Horkému, kterého žádal 

začátkem dubna 1930 o pomoc při nalezení vhodného nakladatele, neboť jeho nový román, 

který tehdy ještě figuroval pod názvem Osvoboditel, se pro jeho politickou nekorektnost a 

kritičnost vůči režimu bojí nakladatelé vydat.52 Tehdy nemohl tušit, že to bude nakonec on 

sám, kdo si tímto činem pod sebou podřeže větev. Fortinbras šel sice na dračku, ale 

„reklama“, kterou knize udělali poslanci, se v konečném důsledku obrátila proti Zavřelovi. 

Pro jeho nadřízené na ministerstvu obchodu to byl jasný signál jak se nepohodlného autora 

zbavit. Řešení bylo rychlé a jednoduché: Zavřel byl ve svých sedmačtyřiceti letech předčasně 

penzionován. 

                                                            
49 Z dopisu citoval poslanec Jaroslav Stránský na 105. schůzi poslanecké sněmovny dne 13. 2. 1931. Srov. 
Digitální repozitář Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna − Národní shromáždění republiky 
Československé 1929−1935. Poslanecká sněmovna, [on-line] 
<http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/105schuz/s105001.htm> (25. září 2012). Stránského výroky poté 
Zavřel glosoval v dopise Karlu Horkému, kde uváděl, že v letech 1925–1928 adresoval žádostí o přemístění do 
jiného ministerstva desítky a je absurdní představa, že by jen na základě odmítnutí měl na všechny oslovené 
napsat román, ve kterém by si s nimi vyřizoval účty. Srov. LA PNP, fond Karel Horký, dopis F. Zavřela K. 
Horkému z 19. února 1931. 
50 LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu z 14. ledna 1930. 
51 AČNB, fond Živnostenská banka, korespondence J. Preisse s F. Zavřelem, dopis F. Zavřela J. Preissovi z 9. 
března 1930 inv. č. 1099, k. č. 49. 
52 LA PNP, fond Karel Horký, dopisnice F. Zavřela K. Horkému z 3. dubna 1930. 
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ČESKÝ PAUL CLAUDEL 

První, ještě necenzurované vydání Fortinbrase vyšlo koncem dubna 1930 v nakladatelství 

Leopolda Mazáče.53 Autor i nakladatel zřejmě tušili, že by s vydaným titulem mohly být 

problémy, jež by vyústily v zásah cenzury. Svědčí o tom minimálně dvě věci. První vydání 

Zavřel opatřil krátkou předmluvou, ve které napsal, že jeho román je moderní a zcela 

nevinnou transkripcí Hamleta a hlavním cílem autora je přiblížit současnému čtenáři tento 

starší, nadčasový příběh. Zároveň však v předmluvě dodává: Podkládati mi jiné úmysly mohla 

by jen lidská hloupost anebo špatné svědomí.54 Tato formulace sama o sobě svědčí o tom, že 

autor dobře věděl o možnostech odlišného výkladu díla. Druhý doklad se nachází 

v nakladatelském archivu Leopolda Mazáče, kde je uložena smlouva na vydání románu 

uzavřená mezi autorem a nakladatelem. Smlouva sama o sobě by nebyla ničím zvláštní, 

pozornost zasluhuje ale hned první bod, který se vyslovuje k případnému zabavení cenzurou. 

Autor i nakladatel se dohodli, že román vyjde v nákladu tří tisíc výtisků, přičemž každý tisící 

svazek bude označen jako vydání nové: Nejprve se vytiskne prvé vydání v počtu 1000 výtisků 

a bude-li toto zabaveno bude do 14 dnů po vyjití dotištěno II a IIÍ vydání, každé po 1000 

výtisků. Bude-li prvé vydání zabaveno, nepřísluší autorovi z něho honorář a další vydání 

vyjdou s vynecháním zabavených partií. Kdyby však konfiskace byla v takového rozsahu, že 

román by nedával uceleného smyslu, přepracuje jej autor, aby censura jej propustila.55 

K textu smlouvy pak autor ještě přičinil poznámku, kde nakladatele ujišťoval, že o zabavení 

se nedá vůbec mluvit.56 

V pražských literárních kruzích se skutečně na jaře 1930 začalo více méně hovořit o tom, že 

                                                            
53 S hledáním vhodného nakladatele Zavřel začal už v září 1929, když příteli Stanislavu Lomovi psal, aby se za 
něj přimluvil u ředitele Melantrichu Jaroslava Šaldy. K určitému jednání mezi Zavřelem a Melantrichem, 
respektive mezi Zavřelem a redaktorem Egonem Hostovským muselo dojit v lednu 1930, neboť o dva měsíce 
později se pro změnu Zavřel u Loma přimlouval za Egona Hostovského, který si na ministerstvu školství a 
národní osvěty žádal o cestovní stipendium. Srov. LA PNP, fond Stanislav Lom, dopis F. Zavřela S. Lomovi 
z 18. března 1930. V pozůstalosti Františka Zavřela se pak nachází dopis z ledna 1930 nezjištěnému adresátovi, 
který Zavřel s největší pravděpodobností adresoval právě Jaroslavu Šaldovi: Vážený pane nakladateli. Můj nový 
román, o kterém jsem arci nezávazně – mluvil s Vašim výborným zástupcem panem kol. Hostovským, bude hotov 
koncem března. Jelikož se bude jednat o věc absolutně sensační bude účelno ji vydati neprodleně. Představoval 
bych si jedno první vydání v počtu asi 800 výtisků za honořář 25 000,- Kč. Román vyvolá úplnou 100% sensaci i 
paniku a při silné reklamě počítám aspoň na 5 vydání! Ať také jednou z politiky vydělá nakladatel a autor (…) 
Titul románu je „Osvoboditel“. Srov. LA PNP, fond František Zavřel, dopis nezjištěnému adresátovi z ledna 
1930. 
54 F. Zavřel, Fortinbras, 1. necenzurované vydání, Leopold Mazáč, Praha 1930, předmluva autora. První vydání 
Zavřelova románu není běžně dostupné. Jeden svazek z knihovny Jaroslava Preisse se nachází v konzervačním 
fondu Národní knihovny ČR pod signaturou I 64604. Toto vydání rovněž obsahuje autorovu dedikaci J. 
Preissovi s datem 27. dubna 1930. 
55 Knihovna Národního muzea v Praze, Nakladatelské archivy a osobní fondy, fond Leopold Mazáč, 
nakladatelská smlouva mezi L. Mazáčem a F. Zavřelem z 8. dubna 1930, inv. č. 60/56. 
56 Tamtéž. 
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František Zavřel chystá román, který bude mírně řečeno politicky nekorektní. K rozšíření 

těchto zpráv přispěl autor sám, když o svém chystaném díle veřejně hovořil a psal v 

korespondenci.57 Zájem se mu skutečně podařilo vyvolat, i když ne pouze takový, jaký by si 

přál. Na ministerstvo vnitra se tak 4. dubna 1930 dostala zpráva, kterou poskytl ministerský 

rada Emila Lány, jenž pracoval na ministerstvu spravedlnosti. Lány sděloval, že se 

v posledních dnech pohyboval ve společnosti umělců a literátů, kde se hojně debatovalo o 

tom, že Zavřel připravuje k vydání román Osvoboditel, který vyjde v nejbližší době: 

V románě tomto líčí se poměry v jisté republice a jest na první pohled patrno, že míněna jest 

tím republika Československá. V románě tomto líčí se zejména, ovšem zakrytě ministr Beneš 

jakožto škůdce republiky, který tuto nikterak neosvobodil, nýbrž že republika může býti 

osvobozena teprve tehdy až ministr Beneš (není ovšem výslovně uvedeno) bude odstraněn.58 

Na základě této zprávy uložilo ministerstvo vnitra pražskému policejnímu ředitelství, aby 

jednak zjistilo, kde se má chystaný román tisknout a zároveň ihned po jeho vyjití provést 

důkladnou prohlídku románu, aby mohl být co nejdříve předložen státnímu zastupiteli návrh 

na konfiskaci díla: aby konfiskace tohoto románu setkala se s náležitým a žádoucím 

výsledkem.59 Z uvedeného vyplývá, že ministerstvo vnitra nemělo pochyb o tom, že román 

bude pro konfiskaci zralý a kladlo pouze důraz na rychlý zásah policie a pokud možno co 

největší rozsah zabavených částí. Rozsah konfiskovaných pasáží totiž mohl způsobit, že po 

zásahu nebude román použitelný a autor jej bude nucen přepsat. Toho se také nakladatel 

Mazáč nejvíce obával. V případě menšího zásahu pak bylo možné vydat dílo znovu, 

s vynechanými pasážemi, které však zásadně nenarušují kompozici románu a pro čtenáře 

zůstává příběh srozumitelný. 

V době, kdy vznikl výše citovaný materiál, získalo ministerstvo vnitra informaci, že Zavřelův 

román by snad měl vydat nakladatel Alois Srdce, který své knihy tiskl v tiskárně Orbis na 

Vinohradech. Nebylo by nijak překvapivé, kdyby s tímto nakladatelem Zavřel také jednal, 

ovšem my víme, že nakonec uzavřel smlouvu s Mazáčem o několik dnů později, a sice 8. 

dubna 1930. Když pak román na konci dubna 1930 vyšel, nedělo se zpočátku nic zvláštního, 

Mazáč knihu rozeslal knihkupcům ve větších městech a Zavřel obdržel dohodnutý počet 

                                                            
57 Po podepsání smlouvy s Mazáčem začal Zavřel okamžitě obesílat redakce se zprávami o chystané knize. 
Například 11. dubna 1930 se v Poledním listě objevila kratičká zpráva s titulkem Politický román Fr. Zavřela: 
Dosavadní úspěchy Zavřelových románů (Hora Venušina u nakladatelství Srdce; Věčné mládí u Vilímka), jež 
dospěly v krátké době několika vydání, budou mít patrně pokračování. Koncem dubna vyjde nový Zavřelův 
román Fortinbrasm, v němž básník zachycuje soudobé politické prostředí. Srov. Nepodepsáno, Politický román 
Fr. Zavřela, Polední list 4, 1930, č. 101, 11. 4., s. 2. 
58 Srov. NA Praha, fond Policejní ředitelství Praha, zpráva odborového přednosty ministerstva vnitra JUDr. 
Poláka, k. č. 88. Za poskytnuté materiály děkuji PhDr. Tomáši Pavlíčkovi, Ph.D. 
59 Tamtéž. 
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autorských výtisků. 

Dne 2. května 1930 před desátou hodinou dopolední vstoupil do nakladatelství Leopolda 

Mazáče v ulici Na hrobci č. 7 policejní komisař Vladimír Grubhoffer, který nakladateli 

předložil pokyn státního zastupitelství na zabavení románu Fortinbras. Ze sepsaného 

protokolu vyplývá, že 1 200 vytištěných svazků jich v nakladatelství zůstalo pouhopouhých 

dvanáct. Dvě stě výtisků bylo u tiskaře Nožičky, dalších osmdesát připadlo autorovi či byly 

rozeslány do redakcí novin a časopisů, ale hlavně devět stovek kusů již Mazáč rozdistribuoval 

do různých knihkupectví v republice.60 Následovala kontrola v tiskárně Františka Rebce v 

nedaleké Lípové ulici, kde však bylo konstatováno, že tiskař všech 1200 svazků již předal 

nakladateli Mazáčovi a v tiskárně se nezůstal jediný kus románu.61 Krátce před polednem pak 

komisař Grubhoffer dorazil i do knihařské továrny Zdeňka a Jana Nožičkových v Karlíně, kde 

nalezl 188 výtisků románu, které však ještě nebyly svázány. Janu Nožičkovi pak bylo 

oznámeno, že uvedený tiskopis byl zabaven státním zastupitelstvím v Praze.62 V následujících 

dnech pak probíhalo stahování Zavřelova románu od všech knihkupců v republice. 

Konfiskaci románu však bylo ještě třeba potvrdit rozhodnutím příslušného soudu. Státní 

zastupitelství proto 6. května 1930 podalo podnět ke Krajskému trestnímu jako tiskovému 

soudu v Praze, následovalo neveřejné slyšení, kde státní zástupce musel vysvětlit důvody pro 

konfiskaci. V tomto okamžiku mohl soud ještě rozhodnutí státního zastupitelství zamítnout, 

podle postupu policie v otázce zajišťování výtisků s tím ale zřejmě nikdo už nepočítal. Soud 

skutečně 8. května 1930 konfiskaci potvrdil, neboť inkriminované pasáže tvoří podle soudu 

skutkovou podstatu výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a 

zločinu schvalování trestných činů podle § 16, č. 2 zákona na ochranu republiky.63 

Na návrh státního zástupce soud potvrdil celkem sedm míst, jež musí být v případě druhého 

vydání vynechána. Zajímavé je, že ve všech případech se jednalo o pasáže, ve kterých Pavel 

Dan uvažoval, hovořil, případně realizoval zneškodnění Viléma Claudyho. Vypuštěním těchto 

pasáží ovšem román svou politickou tendenci neztratil, části románu, ve kterých autor 

polemizoval kupříkladu se závěry Haagské konference, zůstaly zachovány. Prvních pět 

cenzorských zásahů se dotýkalo především Danova uvažování o vraždě. Šestý zásah 

zahrnoval samotou vraždu, při které Pavlovi asistovala Claudyho manželka Felicita, toho času 

již Danova milenka. Sedmý a poslední cenzorský škrt odstranil důležitou pasáž, ve které autor 
                                                            
60 Tamtéž, opis protokolu sepsaného 2. května 1930 v nakladatelství Leopolda Mazáče. 
61 Tamtéž, opis protokolu sepsaného 2. května 1930 v tiskárně Františka Rebce. 
62 Tamtéž, opis protokolu sepsaného 2. května 1930 v knihařské továrně Zdeňka a Jana Nožičkových. 
63 Tamtéž, rozhodnutí Krajského trestního jako tiskového soudu v Praze o konfiskaci románu Fortinbras ze dne 
8. května 1930. Soudní rozhodnutí bylo následně zveřejněno v nejbližším vydání Úředního listu Republiky 
Československé ze dne 13. května 1930. 
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velebil vraždu zlovolného politika jako osvobozující akt pro celou společnost.64 To byla 

partie, která nejvíce popudila ministra spravedlnosti, když v parlamentu obhajoval svůj postup 

proti Jaroslavu Chlubnovi a byla to zcela jistě stejná pasáž, kterou právě Chlubna velebil ve 

své recenzi ve Vlajce. A přestože recenzoval po konfiskaci druhé, opravené vydání, nikdo 

nepochyboval, že původní znění románu recenzent musel znát. Hlavní sdělení odstraněné 

pasáže bylo následující: Celá země si oddechla. Můra, která na ní ležela dvanáct dlouhých let 

rozleptávajíc, vyssávajíc a korumpujíc kde koho, zmizela. Kult českobratrských frází, 

maskující každou neřest, ochabl. Falšování hodnot přestalo být výnosným řemeslem. 

Nepřátelé Claudyovi, z velké většiny čestní lidé, dostali se k moci. Jakž pochopitelno, kde kdo 

se snažil dokázat, že jim byl také, v prvé řadě někdejší oblíbenci Claudyovi. Nikdo netupil 

mrtvého tyrana tak jako oni. (…) Maska padla. Skutečná tvář zbohatlíkova objevila se před 

očima všem.65 

Dosud jsme se však nedotkli otázky, jaký postoj ve vztahu k Františkovi Zavřelovi zastával 

sám Edvard Beneš. 11. srpna 1930 se František Zavřel obrátil na Alfréda Meissnera dopisem, 

ve kterém ministru spravedlnosti nabízel určitou dohodu, která by se týkala nového (již 

třetího) vydání Fortinbrase. Zavřel v úvodu dopisu sdělil, že se s politickou tendencí svého 

románu již neztotožňuje, dále nabídl, že je ochoten v novém vydání sám a dobrovolně 

vyškrtat politické narážky, které zabaveny nebyly, výměnou za výše zmíněný konfiskovaný 

závěr románu.66 Meissner nelenil a obratem Zavřelův dopis zaslal Edvardu Benešovi 

k vyjádření. V dochovaném konceptu Beneše Meissenerovi pak najdeme informace, 

kterou parlamentní debatě použil Benešův přítel Jaroslav Stránský, když hovořil o tom, že 

Zavřelův román je pouhou autorovou mstou za nepřijetí na ministerstvu zahraničí. V druhém 

plánu dopisu pak Beneš nepřímo nabádá svého kolegu ministra obchodu Josefa Matouška, 

aby Zavřela propustil, případně nějakým vhodným způsobem potrestal. Stejně tak nesouhlasil 

s povolením oněch zakázaných pasáží: Kniha p. Zavřela náleží po mém soudu, mezi výrobky 

lidí, kteří sledují svými knížkami jiné cíle nežli umělecké a literární (…) Vím jen, že román, o 

který se jedná, by mohl býti z mé strany předmětem trestního jednání na základě zákonů 

republiky. Nechtěl jsem a nechci to činit. Plným právem jsem očekával, že příslušný jeho 

nadřízený úřad, kterým je ministerstvo obchodu, vykoná to co prostě v takové věci je jeho 

povinností. Nevím, zdali to učinil nebo zdali to chce učinit. Ze všech těchto důvodů soudím 

                                                            
64 Tamtéž, sdělení Státního zastupitelství v Praze s označením zabavených míst ze dne 6. května 1930. 
65 F. Zavřel, Fortinbras, 1. necenzurované vydání, Leopold Mazáč, Praha 1930, s. 204–205. 
66 Archiv Ministerstva zahraničních věcí, fond Kabinet ministra 1930, opis dopisu F. Zavřela A. Meissnerovi 
z 11. srpna 1930, fascikl 2401–2700, č. j. 2693, k. č. 21. Za poskytnutí materiálu z AMZV děkuji PhDr. Ondřeji 
Houskovi, Ph.D. 
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však, že by se žádosti p. Zavřela vyhovět nemělo, a že by naopak jeho nadřízený úřad vykonat 

měl svou povinnost, tak jako bych ji konal já, kdyby se jednalo o úřad, jehož jsem šéfem já. 

Konec poslední věty však Beneš již škrtl a věta končí slovem povinnost.67 

Nelze to sice přímo dokázat, ale je velmi pravděpodobné, že impulsem k předčasnému 

penzionování Františka Zavřela, ke kterému nakonec skutečně na jaře 1931 došlo, bylo jednak 

Benešovo jasné stanovisko k celému případu a pak samozřejmě medializovaná parlamentní 

debata z února 1931. 

Cenzurním zásahům Fortinbrase František Zavřel pochopitelně věnoval několik stran svých 

pamětí. S odstupem dvanácti let si některé detaily dobře nepamatoval, svou roli jistě sehrála i 

snaha upravit celou aféru více ve svůj prospěch. Podle Zavřelovy verze se vše odehrálo 

následovně: v době, kdy měl autor již hotový rukopis románu (tehdy ještě pod původním 

názvem Osvoboditel) začal hledat vhodného nakladatele. Tehdy se Zavřelovi nabídl jeho 

kolega z ministerstva, jistý Fleischer, který, jak Zavřel neopomněl dodat, byl židovského 

původu, s tím, že zná nakladatele, jež by knihu vydal. Fleischer tak od bezelstného autora 

rukopis podloudně vylákal, aby jej mohl donést „nahoru“. Tak se stalo, že se román ještě před 

vydáním dostal až k ministru spravedlnosti Meissnerovi, který po jeho přečtení nařídil, aby 

kniha byla po vytištění okamžitě zabavena a její autor zatčen.68 V pamětech tak Zavřel zcela 

zamlčel, že k zájmu vyšších míst o svůj román z velké části přispěl i sám svou holedbavou 

kampaní. 

 

A CO NA TO OBEC SPISOVATELSKÁ? 

Navzdory cenzurnímu zásahu i všem dalším okolnostem, které vydání románu předcházely, 

nelze říci, že by Fortinbras vyvolal větší zájem literárních kritiků. Po předchozích románech 

Hora Venušina a Věčné mládí, náležela podle řady z nich Zavřelova románová tvorba již na 

periferii české literatury, mezi autory, kteří svým psaním sledují především hmotný zisk a 

honí se za senzacemi. Pokles zájmu, který se projevil ve viditelném úbytku recenzentů, 

sledoval Zavřel s těžkým srdcem. Chtěl se stát nejen českým Paulem Claudelem, ale i 

novodobým Balzakem. Obdivoval jeho Lidskou komedii, především román Lesk a bída 

kurtizán a toužil po Balzakově vzoru ve svých románech zachytit až s žurnalistickou a 

realistickou drobnokresbou prostředí pražské společnosti i jejího podsvětí. Po Balzakově 

vzoru pracoval se stále stejnými postavami, které procházejí jednotlivými díly jeho románů, 

                                                            
67 Tamtéž, koncept dopisu E. Beneše A. Meissnerovi, nedatováno (zřejmě srpen 1930). 
68 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Fortinbras, s. 132. 
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kdy například svérázný filozof a okultista ze Zlaté uličky Jan Kruh se objevuje nejen v Hoře 

Venušině, ale rovněž v prvním i druhém díle Fortinbrase. Stejně tak ve Fortinbrasovi 

narazíme u epizodních postav na bankéře Morela z Věčného mládí, či pro změnu na Evu 

Kohenovou z Hory Venušiny. A tak bychom mohli pokračovat dále. Přestože se Zavřel 

pokoušel částečně napodobit i Balzakův sarkastický styl, který se rovněž často projevoval 

v krátkých, úsečných větách, či v popisnějších pasážích prostředí, s Balzakem měla jeho 

tvorba jen velmi málo společného. Ze svého obdivu k velkému francouzskému romanopisci se 

nakonec vyznal i ve svých pamětech: Začal jsem studovat Balzaca. Jeho tři velké romány, 

Otec Goriot, Ztracené iluse a Lesk a bída kurtizán staly se na dlouhou dobu mojí biblí. Jeho 

Vautrin, poučující nejdříve Rastignaca a potom Luciena de Rupembré – nebyl to Mefistofeles 

Goethův, ale sahající až po naše dny svým hrůzným kultem peněz a naprostým opravdu 

pekelným pohrdáním lidmi? (…) Nebyl to asyl před všemi ústrky a podlostmi světa? Mohutný 

obvaz na všechny rány? Lucien se chce zabít. Nesmíte kapitulovat za žádnou cenu, řekl mu 

Vautrin a mně to řekl ještě radikálněji. Řídil jsem se podle jeho rady.69 

Zájem o skandální román se v zásadě odehrál ve dvou fázích. První komentáře se objevily 

poté, co se do prodeje dostalo druhé, po konfiskaci upravené vydání ještě do konce roku 1930. 

Znovu se pak o knize psalo až v únoru 1931, v době, kdy v parlamentu vrcholila ostrá 

přestřelka mezi Stříbrným na jedné straně a Meissnerem a Stránským na straně druhé. 

Naposledy se pak o románu psalo u příležitosti čtvrtého vydání, jež se na knihkupeckých 

pultech objevilo v květnu 1931.70 

Jaromír Borecký ve své krátké recenzi ve Zvonu román pochválil. Konzervativního kritika 

zaujalo moderní přepracování hamletovské látky, ba dokonce vraždící Pavel Dan se mu jevil 

jako neodolatelný mládenec, který se Claudymu pomstil nejprve svedením jeho vnadné ženy 

Felicity, a poté dokonce jeho zabitím. Z textu samého je patrné, že Borecký musel znát 

necenzurovanou verzi, neboť ve vydání, které recenzoval, byly veškeré zmínky o vraždě 

vynechány. V tomto ohledu si pak recenzent jen povzdychl, že na některých místech se román 

po zásahu cenzorů stal až nesrozumitelný.71 

Zcela opačný pohled na knihu měl Zdeněk Smetáček v časopise Čin. Děj Zavřelova románu 

se sice ve vnějších rysech celkem kryje se Shakespearovým Hamletem, ale to je asi tak vše, co 
                                                            
69 Tamtéž, kapitola Vautrin, s. 188–189. 
70 Tehdy o knize referoval Jan Maria Augusta (vl. jménem Václav Augusta) v Samostatnosti a trochu ironicky se 
podivoval nad tím, proč je kolem cenzurovaného románu takový skandál, proč se v parlamentě hovoří o vraždě 
aktivního ministra, vždyť takové pasáže v knize skutečně nejsou a bylo-li něco takového na těch několika 
stránkách, jež propadly konfiskaci nemůžeme vědět. Srov. –ta [= J. M. Augusta], František Zavřel: Fortinbras, 
Samostatnost 1931, č. 22/23, s. 6. Nadšeně pak nové vydání přivítali ve Vlajce. Srov. Nepodepsáno, Dr. Fr. 
Zavřel: Fortinbras, Vlajka 3, 1931/1932, č. 3, první strana obálky. 
71 drb. [= Jaromír Borecký], Literatura, Zvon 30, 1930, č. 42, s. 586. 
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mají obě díla společného. Zavřel svůj příběh přenesl do současnosti …do oblasti horních 

deseti tisíc dnešní Prahy, aby se mohl státi služkou páně autorových osobních nechutí. 

Celkově je Zavřelovo dílo jen pouhopouhou ulepenou, venkovskou šmírou.72 

K těm, kdo se Zavřelovým smýšlením sympatizovali, bychom mohli přiřadit profesora 

systematické botaniky, biologa a člena pravicové Všeslovanské jednoty Josefa Velenovského 

(1858–1949), který novou Zavřelovu knihu označil za skvělý román. Fortinbras společně 

s Mariovou trilogií Vojáci a diplomati z roku 1930 patří podle Velenovského k tomu 

nejlepšímu, co v posledních letech vyšlo v oblasti sociálních a politických románů: Děj 

románu, píše Velenovský, je smýšlený, ale figurky v něm vystupující jsou na mnoze vzaty 

z politického života popřevratového. Na některých místech líčeno věrně smýšlení národa, 

novinářskou lží nemaskované. Správně uvádí autor neuvěřitelný fakt, že národ oslepen své 

osvobození, na něž čekal v utrpení 300 roků, dal si lehce vyrvati skupinou lidí, kterou před 

válkou nejvíce pohrdal. Kramář a mafie těžko jednou budou zodpovídati své činy, až bude se 

moci svobodně mluviti a jednati. Pro koho pracovali, ukazuje hrozná přítomnost.73 

Se zcela zásadním a rezolutním odmítnutím Zavřelova díla pak přišel A. M. Píša v Právu lidu. 

Nový román zařadil po bok předchozím dvěma neúspěšným pokusům (Hora Venušina a 

Věčné mládí), přičemž za nezvládnutý jej považoval jak po stránce formální, tak obsahové: 

Naší prognose, že beletrie Zavřelova propadá téže bezduché manýře, jež způsobila jeho fiasko 

na scéně, nemohlo se dostati důkladnějšího potvrzení než tímto „Fortinbrasem“, v němž 

slabiny, směšnosti a trapnosti obou dřívějších románových pokusů autorových vystupují ve 

vrcholné míře; ať je to chatrnost kompozice nebo sloh, dýchavičný a frázovitý; záliba 

v ukrutánské démoničnosti nebo silácké erotomanii nebo nekonečně plytké meditace o bohu a 

ďáblu, životu a nicotě; hrdinové, kteří jsou teatrálními loutkami, z nichž lezou piliny a koudel, 

nebo hrůzostrašné a zároveň dětinsky naivní fabulace, jež předčí šestákový krvák.74 

Nejvěrnějším ochráncem Zavřelova díla byl okruh mladých autorů kolem časopisu Vlajka. 

Bylo to již podruhé, kdy se Zavřel dostal do pozice autority, ke které se hlásili mladí autoři. 

Na začátku dvacátých let to byli levicově smýšlející průkopníci avantgardy, o desetiletí 

později národovci, kteří inspiraci nacházeli v italském fašismu. Krátce po recenzi Jaroslava 

Chlubny reagovali ve Vlajce na parlamentní debatu z února 1931.75 Autor nepodepsaného 

                                                            
72 Z. S. [= Zdeněk Smetáček], František Zavřel: Fortinbras, Čin 1, 1930/1931, s. 795. 
73 Josef Velenovský, Literární studie, Nákladem Ludvíka Součka, Praha 1932, s. 177. K osobě Josefa 
Velenovského též Martin Franc, Skeptické slovanství svárlivého biologa, in: Slovanství a věda v 19. a 20. století 
(ed. Marek Ďurčanský), Archiv Akademie věd ČR, Praha 2005, s. 41–54. 
74 AMP [= Antonín Matěj Píša], Kniha a umění. Tři romány, Právo lidu 39, 1930, č. 111, 11. 5., s. 7. 
75 Tehdy začínající právník Jaroslav Chlubna byl nepochybně zajímavou osobností. Přestože byl stoupencem 
fašistického hnutí po celá třicátá léta, nakonec svůj život ukončil během druhé světové války v koncentračním 



 167 

článku například dokazoval, že pokud Meissner v parlamentu tvrdil, že Chlubna ve své 

recenzi psal o vraždě aktivního ministra, nebyla to pravda. V Chlubnově textu nic takového 

není. Autor se navíc cítil pohoršen tím, že je to právě socialistický ministr, který zde varovně 

zdvihá prst před nebezpečím atentátu na politika. Víme až moc dobře, kdo jest intelektuálním 

původcem všech politických atentátů, které na naše ministry byly spáchány, dodává autor, 

který měl na mysli konkrétní zločiny spáchané na ministru financí Aloisi Rašínovi a 

předchozí naštěstí nezdařený atentát na tehdejším ministerském předsedovi Karlu 

Kramářovi.76 Oba atentátníci byli totiž stoupenci levice. 

Publikační příležitost získal ve Vlajce i František Zavřel. Pod průhledným pseudonymem 

Fortinbras zde publikoval například úvahu Na dně, ve které se zamýšlel nad kulturním 

rozkladem československé společnosti.77 V témže a v následujícím ročníku pak ve Vlajce tiskl 

své politické epigramy. 

K diskusi o oprávněnosti cenzurního zásahu přispěl i spisovatel Viktor Dyk. Ve svém 

komentáři v Národních listech se nezabýval obsahem románu po umělecké stránce, nýbrž 

pouze problémem, nakolik byla konfiskace nutná. Dyk měl názor jednoznačný. Pokud měl 

Zavřel skutečně úmysl napadnout ústavního činitele, pak mu rozruch kolem cenzurních 

zásahů udělal jen dobrou reklamu. Podle Dyka totiž hlavním záměrem autora bylo vzbudit 

zájem čtenářů a z románu udělat bestseller: Kýžené sensace se autoru blahovůlí censury 

dostalo: ale problém zůstává problémem umělcovy odpovědnosti za dílo. Tento problém 

konkrétně zní: útočím-li, mám státi za svým útokem a mužně nést jeho risiko, a nechci-li 

útočit, nemám sám pracovat k vzniku takového domnění.78 Závěr Dykova komentáře Zavřela 

vyprovokoval k napsání odpovědi. Básníkovi připomněl, že podobně jako nyní on, také Dyk 

před lety útočil v divadelní hře Posel, pod maskou Tomáše Roha – bez otevřeného hledí – 

proti Masarykem adorované českobratrské filozofii askeze. Proto mu přijde neupřímné, když 

                                                                                                                                                                                          
táboře. Zajímavě na Chlubnu vzpomínal v prvním díle svých pamětí spisovatel Václav Lacina: Tragikomické 
bylo setkání s dr. Jaroslavem Chlubnou-Lipanským, jedním z prvních fašistů u nás. Výjimka tu dokonale 
potvrdila pravidlo: byl slušný fašista, což vyvažoval nezměrnou prostou myslí. V době Studentského časopisu 
s oblibou vyhledával komunisty a pouštěl se s nimi do nekonečných debat; málo mu vadilo, že jsem si z něho a 
jeho argumentů dělali legraci, věřil upřímně a zarytě všemu, co hlásal. Nastoupil soudní službu a byl 
disciplinárně propuštěn, ministr Meissner ho vyhodil za článek obhajující Zavřelova Fortinbrase. Dr. Chlubna 
šel za koncipienta k židovskému advokátu, aniž sebeméně slevil na svém fašistickém přesvědčení. Není 
prokázáno, ale ani vyloučeno, že se pokusil získat svého šéfa pro fašismus. Začátkem roku 1939 mě vyhledal a 
v rozmluvě mezi čtyřma očima naříkal, jaké starosti mu dělá vývoj věcí, takto že nedospějeme k národnímu státu, 
ale do područí nacismu. Věřil jsem bezevšeho jeho zapřísahání, že on to tak nechtěl; jeho smrt v koncentračním 
táboře to potvrdila. Srov. Václav Lacina, Co vám mám povídat, Československý spisovatel, Praha 1966, s. 172. 
76 Nepodepsáno, Demokracie vítězná, Vlajka 2, 1930/1931, č. 8–9, s. 2–3. 
77 Fortinbras [= František Zavřel], Na dně, Vlajka 2, 1930/1931, č. 8–9, s. 6–7. 
78 V. D. [= Viktor Dyk], Konfiskace Zavřelova románu, Národní listy 70, 1930, č. 141, 23. 5., s. 3. 
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dnes Dyk takový způsob psaní Zavřelovi vytýká.79 Je pochopitelné, že Dykova hra musela ve 

své době Zavřela hluboce oslovit, na druhé straně jeho výtky nebyly úplně opodstatněné, 

neboť Dyk se prostřednictvím dramatu pokusil zachytit otevřený střet představitelů dvou 

rozdílných světů, z nichž představitel prvního, Tomáš Roh, je sice morálním, nicméně 

pasivním trpitelem, zatímco druhý, císařský posel, je řekněme dynamickým pragmatikem, 

mužem činu a akce. Přitom Dyk v dramatu nevystupuje jako arbitr, který by dával najevo, 

který z obou světů je mu bližší. 

Rozdílné hodnocení Zavřelova románu mimo jiné dobře ukazuje, jak do názorů jednotlivých 

posuzovatelů na počátku třicátých let vstupuje, více než tomu bylo v minulosti, potřeba 

přináležitosti k určitým idejím a představám o řádu světa. Konzervativní nacionalisté, jako 

byli autoři z okruhu Vlajky, svérázný biolog Velenovský, který ve svých studiích neskrýval 

silný antisemitismus, či Jaromír Borecký, Zavřelovu knihu oceňovali, ani ne tolik pro její 

literární hodnotu, jako spíše pro její politickou tendenci. Na druhé straně autor jako A. M. 

Píša se nemohl, jakožto levicově smýšlející intelektuál, ztotožnit s přepjatou siláckostí, která 

navíc není podložena silnou uměleckou výpovědí, ale má spíše ráz politického pamfletu. Nad 

těmito polohami pak stojí v podstatě solitér Viktor Dyk, který ač sám nacionálně smýšlející, 

nemohl ocenit Zavřelovo románové dílo, které se sice stylizuje jako útočné, ve své podstatě 

však nemá daleko jen k zákeřnému okopávání kotníků.  

V souvislosti s parlamentní debatou se v denním tisku také poprvé objevil nový pojem –

„zavřelovština“. Anonymní text se objevil v Českém slově v čase vrcholící parlamentní debaty 

o cenzurních praktikách v republice. Zajímavé je, že autor psal text z pozice jakéhosi 

mluvčího české spisovatelské obce: Zde stojí však celá spisovatelská obec a všichni zástupci 

kulturních národních hodnot před případem, kdy spisovatel zneužil svého duchovního poslání 

nejen k tomu, aby do divokého politického života vnášel metody ještě divočejší, aby připravil 

apologii vraha, jejž by snad byl jeho román inspiroval k smrtelnému atentátu na politického 

odpůrce, ale kdy pohnutkou k takovému zneužití literatury bylo neukojené sobectví člověka, u 

něhož v jedné buňce mozku vzrostl velikášský plán, na který všechny ostatní buňky téhož 

mozku svým obsahem a hodnotou nikdy stačit nemohly. Případ tohoto spisovatele je vyložený 

případ zneužití veřejné moci, kterou každý spisovatel má v publicitě svých děl. (…)80 Tento 

                                                            
79 LA PNP, fond Viktor Dyk, dopis F. Zavřela V. Dykovi z 23. května 1930. 
80 Nepodepsáno, Zavřelovština a co tomu řekne česká obec spisovatelská, České slovo 23, 1931, č. 27, 15. 2., s. 
3. Ve stejný den, kdy vyšel tento text, napsal František Zavřel rozhořčený dopis Viktoru Dykovi, kde si mimo 
jiné stěžoval na fakt, že ani sám básník, natož Národní listy se nebohého autora nezastaly: Byl jsem vyhozen 
z divadla, potom z literatury a nyní se arci jedná o to, abych byl vyhozen z místa rovnou na dlažbu. Šlo-li to s O. 
Nedbalem, člověkem evropského jména, proč by to nešlo se mnou, autorem špatných románů? Srov. LA PNP, 
fond František Zavřel, fond Viktor Dyk, dopis F. Zavřela V. Dykovi z 15. února 1931. 
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text, který se objevil v ústředním listu národně socialistické strany, jakoby chtěl naznačit, že 

autor, který zneužil své spisovatelství ve prospěch dosažení svých sobeckých cílů, může 

k podobnému zneužití přistoupit znovu. Pokud si uvědomíme, že článek je nejen kritikou 

spisovatele, ale též vysoce postaveného státního zaměstnance, který pracuje na ministerstvu 

obchodu, je hned jasnější, kam tyto úvahy směřovaly. V parlamentní debatě se proto objevily 

hlasy, jež se shodovaly s míněním Edvarda Beneše, které vyslovil ve výše zmíněném dopise 

ministru Meissnerovi. Proto také Jan Vrzalík znechuceně ve Vlajce glosoval chování 

některých poslanců, kupříkladu národně socialistické poslankyně Fráni Zemínové, která se 

pohoršovala nad tím, že je možné, aby takový člověk jako Zavřel dosud setrvával ve státní 

službě: Dr. Zavřel napsal román „Fortinbras“, píše Vrzalík, jehož tendence zdála se 

nebezpečnou pro lidi Benešovy. A tu zas stejný poplach a Fráňa volá v parlamentě: ten 

spisovatel je úředníkem ministerstva obchodu. Co z toho může následovat je nám jasné.81 

Co z toho následovalo, bylo brzy jasné i Františku Zavřelovi. V pamětech celou situaci 

zhodnotil následovně: po prvním vydání Fortinbrase ještě v průběhu roku 1930 se nejprve 

jednalo o Zavřelově přemístění do jiného úřadu, parlamentní debata z února 1931 pak celou 

kauzu vyostřila tak, že na poradě ministrů bylo doporučeno, aby byl nepohodlný literát raději 

penzionován. K Zavřelovi se však dostala informace, že propuštěním ztratí nárok na penzi, 

řešením by bylo, kdyby o předčasné penzionování zažádal dobrovolně, pak mu bude 

vyměřena odpovídající penze vycházející z jeho úředního zařazení. Zavřel tedy podal žádost o 

penzionování, aby se později dozvěděl, že tak učinit nemusel, neboť informace o tom, že bude 

propuštěn bez nároku na penzi, byla jen taktická lež, jež jej měla přimět k dobrovolnému 

opuštění úřadu.82 

Zda celý proces propuštění z ministerstva proběhl tak, jak Zavřel popsal, není až tolik 

podstatné. Jeho varianta se zdá celkem pravděpodobná, navíc autor sám byl se svým 

působením v úřadě již dlouhodobě nespokojen, pročež nemusel ztrátu zaměstnání vnímat jako 

prohru. Jisté je, že 19. února 1931 byl poslán na dovolenou a rovněž byl zahájen proces jeho 

penzionování. V tomto smyslu o případu informoval Stříbrného Polední list v článku 

Spisovatel dr. Zavřel dán k dispozici. V textu se dále praví, že je nesmyslné, když 

disciplinární řízení proti autorovi začíná téměř po roce od vydání inkriminovaného díla a je 

tudíž jasné, že se tak koná na přímou politickou objednávku. Proto si autor sám zažádal o 

                                                            
81 -ik [= Jan Vrzalík], Dotěrní denuncianti, Vlajka 2, 1930/1931, č. 8–9, třetí strana obálky. 
82 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Fortinbras po druhé, s. 140–141. 
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uvolnění z úřadu.83 

Stejně jako jeho hrdinové i Zavřel řešil obtížné životní situace útěkem za hranice. V květnu 

1930, kdy vrcholila konfiskační vřava kolem Fortinbrase odjel společně s přítelkyní Miladou 

Pakůrovou do Itálie, navštívili Benátky, Milán, italskou a později francouzskou Riviéru. 

Následně se přesunuli do Nizzy a Monte Carla: Také já jsem na Prahu zapomněl, píše Zavřel 

v pamětech, přestala pro mne existovat, aspoň na pár dnů. Dozvěděl jsem se pouze, že dr. 

Arne Dvořák byl zatčen. Poslanec Beran mi sdělil, že aféra Fortinbras se uklidňuje, nebezpečí 

je zažehnáno a moje úřední kariéra není ohrožena. Je dokonce naděje, že se podaří mne 

přeložiti z ministerstva obchodu, kde jsem byl z neznámých důvodů dvakrát preterován, do 

některého z těch úřadů, kam jsem si podal svého času žádost za převzetí.84 Po návratu do 

Prahy přišla nejprve špatná zpráva z Chrudimi. Matčin zdravotní stav se velmi zhoršil, Zavřel 

ji proto převezl do sanatoria v Poděbradech a poté přemístil do Sanopzu v Praze na 

Malvazinkách. Po krátkém pobytu ve vyhlášené nemocnici Marie Zavřelová 16. července 

1930 zemřela.85 Urnu s matčiným popelem následně František Zavřel uložil do rodinného 

hrobu na hřbitově u kostela Povýšení sv. Kříže v Chrudimi. 

Z dopisu, který František Zavřel adresoval v srpnu 1930 Jaroslavu Preissovi je znát autorovo 

silné znechucení ze všech událostí posledních dnů i týdnů a rozhodnutí zanechat literatury.86 

A v podobném smyslu píše i v dalších listech. Dozvídáme se z nich, že po odchodu 

z ministerstva obchodu nakrátko zakotvil ve společnosti Báňská a hutní, jež teprve před 

dvěma roky v Praze dostavěla svou novou ústřední budovu na rohu Jungmannovy a Lazarské 

ulice. Jako důvod svého propuštění Zavřel v pamětech uvedl obavy generálního ředitele, který 

se domníval, že zaměstnáním nepohodlného autora, bude jeho společnost odříznuta od 

státních zakázek.87 To je tvrzení, které se může jevit jako přehnané, na druhou stranu je 

pravda, že podobné úvahy Zavřel otevřel již v listě Jaroslavu Preissovi, který odeslal 

bezprostředně po propuštění z nového místa: Z Báňské a hutní jsem již odešel, nepochybně 

z týchž vyšších důvodů jako z ministerstva obchodu.88 

                                                            
83 Nepodepsáno, Spisovatel dr. Zavřel dán k disposici, Polední list 5, 1931, č. 50, 19. 2., s. 1. 
84 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Smrt, 
s. 137. 
85 Tamtéž, s. 138. 
86 AČNB, fond Živnostenská banka, korespondence J. Preisse s F. Zavřelem, dopis F. Zavřela J. Preissovi z 29. 
srpna 1930 inv. č. 1099, k. č. 49. 
87 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Fortinbras podruhé, s. 141. 
88 AČNB, fond Živnostenská banka, korespondence J. Preisse s F. Zavřelem, nedatovaný dopis F. Zavřela J. 
Preissovi (asi duben 1931), inv. č. 1099, k. č. 49. 
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8. TEORIE VELKÝCH OSOBNOSTÍ 

 

V posledním roce školy pracoval na osobité studii o teorii „velkých osobností“ v historii – je 

skutečně zastaralé domnívat se, že silní jedinci mohou utvářet národní osud? Jeho lektor si to 

zjevně myslel: podle jeho názorů se Dějiny s velkým „D“ odvíjely působením neodvratných sil 

směrem k nevyhnutelným, nezbytným koncům a předmět bude brzy nahlížen jako čirá věda. 

Ale životy, které Edward podrobně zkoumal – Caesar, Karel Veliký, Frederik II., Kateřina 

Veliká, Nelson, Napoleon (od Stalina na naléhání lektora upustil) –, poukazovaly spíš 

k opaku. Bezcitná a krutá osobnost, zjevný oportunismus a nahodilé štěstí, argumentoval 

Edward, mohou změnit osudy milionu lidí. Byl to vzpurný závěr, který mu vynesl dvě minus, 

což málem ohrozilo složení závěrečných zkoušek.1 

 

Šílenství není příliš vzdáleno od zdravého rozumu, nehledě ani k tomu, že vystupňovaný rozum 

je šílenství samo. Je to často vlasová čára, která dělí zdravého člověka od šílence. Zdá se, že 

je to vůle, která tuto vlasovou čáru posunuje, kam je ji libo. Člověk, který disponuje silnou 

vůlí, dovede překonat chaos, který by jiného méně nadaného člověka přivedl do blázince. A 

naopak, člověk nepatrné vůle se shroutí pod nárazem, kterému by jiný, silnější nevěnoval 

žádnou pozornost.2 

 

ADVOKÁT VE VĚCECH TRESTNÍCH 

Rozloučení Františka Zavřela s literaturou v podstatě nikdo nevěřil, bylo jen otázkou času, 

kdy autor opět své rozhodnutí přehodnotí. Po odchodu z Báňské a hutní musel urychleně začít 

řešit existenční problémy. Zapsal se u advokátní komory, krátce pracoval jako advokátní 

koncipient, aby dosáhl požadované praxe a v roce 1932 úspěšně složil advokátské zkoušky. 

Nic pak už nebránilo tomu, aby si novopečený advokát a obhájce ve věcech trestních otevřel 

vlastní kancelář, která krátce sídlila nejprve ve Vodičkově ulici č. 20, od ledna 1933 Ve 

Smečkách č. 18, a nakonec v ulici 28. října č. 5.  

Nastalo krátké období let 1932–1934, kdy se František Zavřel literatury téměř zřekl. 

V poměrně těžkých dobách vrcholící hospodářské krize se snažil uplatnit jako soukromý 

advokát. Zpočátku se mu dařilo, ovšem tento poslední záchvěv konjunktury brzy pominul a 

                                                            
1 Ian McEwan, Na Chesilské pláži, přeložil Ladislav Šenkyřík, Odeon, Praha 2007, s. 14. 
2 F. Zavřel, O Rus!, Evropské vydavatelstvo, Praha 1942, s. 101. 
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potom jsem pocítil úpadek advokacie na své kůži jako všichni ostatní, napsal s odstupem 

v pamětech.3 Do sféry neliterární činnosti pak patřilo Zavřelovo aktivní angažmá v oblasti 

hospodářské a politické. Literární činnost se pak omezovala na psaní politických epigramů, 

které vyšly v roce 1933 souhrnně ve sbírce Před koncem, vydané anonymně, respektive pod 

inciálami F. S. (zřejmě odkazující ke jménu děda z matčiny strany Františka Schulze). O 

Zavřelově autorství však nikdo nepochyboval. Masaryk i Beneš, tito národem obdivovaní 

vyděrači, se stali, vedle literárních kritiků a kolegů spisovatelů, hlavním terčem jeho slovních 

útoků: Ubohá země, do které se vrýval / Žižkových vojáků zjev nadlidský, / ubohá země, které 

marně zpíval, / kretény ubitý, veliký Vrchlický! / Ubohá země hrdinů a reků, / kde je tvá duše, 

která do tmy věků / planula kdysi? Kde jsou králové, / kteří ti vládli, římští císaři? / Ubohá 

země, do tmy kovové / jsi zaťata, v níž hvězdy nezáří. / Což nemáš v sobě ani špetku vzdoru? / 

Nevidíš v dálce novou Bílou Horu? / Sneseš, by tobě plili do tváří / dva chladní, řemeslní 

kasaři?4 Ve stejné době začal Zavřel vydávat vlastním nákladem letáky, ve kterých hájil svou 

tvorbu a v pozdějších protektorátních a poválečných letech obhajoval pod hlavičkou nejspíše 

fiktivního Kruhu přátel dramatikových i svou osobu.5 Skutečný návrat do literatury pak 

Zavřel demonstroval až vydáním druhého dílu románu Fortinbras v roce 1934.6 

V únoru 1933 Zavřel předložil Jaroslavu Preissovi obsáhlý dopis, ve kterém se adresátovi 

                                                            
3 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Fortinbras podruhé, s. 142. V říjnu 1934 napsal o problémech v advokacii Jaroslavu Preissovi: Neměl jsem 
potuchy, že budu muset opět (opět!) hledati místo, jelikož vloni jako advokát jsem řádil bezvadně. Bohužel letos 
je advokacie v troskách. Srov. AČNB, fond Živnostenská banka, korespondence J. Preisse s F. Zavřelem, 
nedatovaný dopis F. Zavřela J. Preissovi z 25. října 1934, inv. č. 1099, k. č. 49. V létě 1934 si František Zavřel 
dokonce vzal půjčku ve výši 2 500,- Kč u bankovního závodu V. Hrabánka na Václavském náměstí. 
Z dochovaných dokumentů vyplývá, že jeho penze coby odborového rady ve výslužbě dělala 1326,- Kč měsíčně, 
což nebyla částka nijak vysoká. Jakých příjmů Zavřel dosahoval prostřednictvím své advokátské činnosti 
nevíme. Z dlužního prohlášení z června 1935 pak vyplývá, že půjčku splácel v pravidelných splátkách ve výši 
237,- Kč měsíčně, jež mu byly automaticky sráženy z vyplácené penze. V průběhu třicátých let pak u stejné 
banky splácel několik dalších menších úvěrů. Nikdy se však nedostal do platební neschopnosti. Srov.  AČNB, 
Soukromé bankovní domy, inv. č. 58, k. č. 91. 
4 F. S. [= František Zavřel], Před koncem. Epigramy, Rudolf Svoboda, Praha 1933, s. 11. 
5 Ještě v březnu 1933 byl Zavřel pevně přesvědčen, že se k psaní už nevrátí, jak o tom v dopise informoval 
Jaroslava Kolmana-Cassia: Máte-li po ruce mého „Fortinbrase“ (ne-li, pošlu okamžitě) podívejte se na něj, jak 
jsem před 3 lety do detailu vystihl DNEŠNÍ situaci. A formálně? Nejsem ješitný (už 3 léta nejsem 
spisovatelem…), ale jediná věta mého románu má více intensity, než všichni Hordubalové dohromady. (…) Byl 
jsem vyštván z divadla, z literatury a úřadu – to sem arci nepatří, tj. jiná kapitola. Nebudu nikdy psát, ostatně 
jest to zbytečné. Srov. LA PNP, fond Jaroslav Kolman-Cassius, dopis F. Zavřela J. Kolmanovi-Cassiovi z 6. 
března 1933. 
6 Literatury a vlastní tvorby se ve skutečnosti nezřekl nikdy. Už v září 1933 například napsal Miroslavu Ruttemu, 
že přepracoval své starší drama Boleslav Ukrutný, neboť mu tato hra přijde nyní aktuálnější než v minulosti. 
Zřejmě tím narážel na nedávné vítězství Adolfa Hitlera ve volbách v sousedním Německu. Srov. LA PNP, fond 
Miroslav Rutte, dopis F. Zavřela M. Ruttemu z 18. září 1933. V červnu 1934 pro změnu deník Národ přinesl 
zprávu, že František Zavřel právě dopsal svou novou komedii Každý svého nebožtíka a nyní o hře jedná 
s německým komikem Maxem Pallenbergem. Srov. a., Drobné kulturní zprávy, Národ 10, 1934, č. 123, 27. 6., s. 
5. Druhá komedie Panna pak podle zprávy ve stejném listě byla autorem dopsána v listopadu 1934. Srov. a., 
Z drobností, Národ 10, 1934, č. 222, 14. 11., s. 5. 
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pokusil představit plán na založení společnosti pro obchodní styky se Sovětským svazem. 

V několikastránkovém pojednání předestřel své představy, jak tento záměr realizovat v praxi. 

Československo chápal jako prostředníka, který bude fungovat na principu reexportu zboží 

z Ruska do Německa. Stejně tak by Sovětský svaz mohl fungovat jako reexportér českých 

výrobků (sklo, kůže, textil) pro asijský trh.7 V následujících měsících začal Zavřelův návrh na 

vznik obchodní společnosti nabývat na konkrétnosti. V průběhu jara a léta 1933 se pak 

několikrát obrátil na vrchního ředitele Kooperativy (obchodní ústřední hospodářských 

družstev při agrární straně) Ladislava Karla Feierabenda s plánem, ve kterém figurovala již 

stávající Akciová společnost pro zahraniční obchod sídlící v Revoluční ulici, jež by se 

zaměřila na monopolní prodej zboží a surovin ze Sovětského svazu, zprostředkování vývozu a 

reexport. Vlivného přímluvce svého projektu se Zavřel snažil mít v Rudolfu Beranovi, 

kterému rovněž adresoval své plány na vytvoření obchodní společnosti. Zároveň Berana žádal 

o intervenci ve svůj prospěch u Feierabenda.8 V dopise z 23. června 1933 Zavřel jakožto 

zástupce Akciové společnosti Kooperativě nabízel několik variant spolupráce, od přímé 

kapitálové účasti až po jmenování důvěrníka, který by za Kooperativu zasedal v Akciové 

společnosti. Dopis Feierabendovi obsahoval i přehled jednotlivých pozic v Akciové 

společnosti, Zavřel sám na seznamu figuroval jako odborník přes právní a intervenční 

agendu.9 Nicméně z dochovaného konceptu Feierabendovy odpovědi vyplývá, že ředitel 

Kooperativy plán odmítl, neboť by byl v rozporu s hospodářskými ujednáními v rámci Malé 

dohody.10 

Další Zavřelovy aktivity z tohoto období náležely do sféry politické. Zavřel se od konce 

dvacátých let politicky dosti zradikalizoval a jeho veřejné vystupování často přerůstalo 

v otevřenou podporu českých fašistů. S tím souvisela zřejmá autorova snaha po sjednocení 

české pravice, respektive touha po vzniku bloku občanských stran, které by se postavili proti 

narůstajícímu bolševismu a socialismu, ostatně jak o tom psal v dopise Preissovi z března 
                                                            
7 AČNB, fond Živnostenská banka, korespondence J. Preisse s F. Zavřelem, nedatovaný dopis F. Zavřela J. 
Preissovi ze 14. února 1933, inv. č. 1099, k. č. 49. 
8 Srov. NA Praha, fond Ladislav Feierabend, dopis F. Zavřela R. Beranovi z 3. června 1933, sig. 6-1-129/3, k. č. 
5 a dopis F. Zavřela R. Beranovi z 21. června 1933, sig. 6-1-122, k. č. 5. V prvním dopise Zavřel Beranovi stran 
svého podniku napsal: Slovutný pane poslanče, buďte tak laskav a přimluvte se u téhož po jeho návratu, aby 
svoje rozhodnutí již neodkládal. Ani peněz, ani kanceláří, ničeho od něho nechceme, než spolupráci. A 
spolupráci bez risika. Doufám konečně, že budu úředně i právnicky tolik zaměstnán, že mi nezbude čas pro 
literaturu, která se Vám prý nejposledněji nelíbila, jak jsem zaslechl. Což věru není v mých intencích. 
9 NA Praha, fond Ladislav Feierabend, dopis F. Zavřela L. Feierabendovi z 23. června 1933, sig. 6-1-122, k. č. 5. 
10 NA Praha, fond Ladislav Feierabend, koncept dopisu L. Feierabenda F. Zavřelovi z 28. června 1933, sig. 6-1-
122, k. č. 5. Poté co plán na vytvoření společnosti pro obchod se Sovětský svazem ztroskotal, obrátil se Zavřel 
na Feierabenda už je jednou, a to v souvislosti s žádosti o místo v Československé obilní společnosti, jíž se stal 
Feierabend předsedou. Zavřelova žádost však byla zamítnuta. Srov. NA Praha, fond Ladislav Feierabend, dopis 
F. Zavřela L. Feierabendovi z 12. července 1934 a  koncept odpovědi L. Feierabenda F. Zavřelovi z 13. července 
1934, sig. 6-1-122, k. č. 5. 
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1934: Tragika je přijíti předčasně. Komika je přijíti příliš pozdě. Tragika čsl. občanským 

stranám již nehrozí. Socialismus je v celé Evropě, Rusko nevyjímaje, potřen. Československo, 

tradiční země pokroku, je skoro poslední, které tento zpátečnický přežitek ještě snáší, ke své 

škodě. Zbaví se ho, anebo chce s ním zahynout? (…) Socialismus toto „ZHOVADĚNÍ 

EVROPY“, jak řekl NIETZSCHE, leží v posledním tažení. Chce jej Československo 

konservovati i za cenu vlastního zániků? Anebo jej vyhladí z povrchu země tak, jako již to 

učinila takřka celá Evropa? Semknou neobčanské strany do jedné fronty?11  Se Zavřelovou 

narůstající politickou angažovaností souvisel i jeho podpis pod manifestem Slovo 

k československému národu v prosinci 1934. U této akce se na chvíli zastavme, neboť šlo 

v zásadě o ojedinělé společné vystoupení konzervativně-pravicových autorů, od kterého si 

Zavřel hodně sliboval. 

 

KDO JE TADY FAŠISTA? 

Koncem května 1933 byl do funkce rektora Univerzity Karlovy zvolen profesor 

přírodovědecké fakulty, známý botanik a cestovatel Karel Domin. Mezinárodně respektovaný 

vědec, o jehož erudici nebylo pochyb. Domin byl ale zároveň člověk politický, který měl úzké 

vazby k národně demokratické straně. Jedním z prvních kroků Dominova ročního působení 

v rektorském úřadě byla jeho žádost k provedení intabulace budovy Karolina s odvoláním na 

zákon z roku 1920 známý pod označením „lex Mareš“ oficiálně nazývaný O poměru 

pražských univerzit.  Tento zákon – jak víme – určoval, že přímou pokračovatelkou Karlova 

vysokého učení je česká univerzita. Tím pádem měly být univerzitní insignie, budova 

Karolina i archiv v rukou české univerzity. Dominův krok rozdělil českou veřejnost a 

především vysokoškolské studenty na dva tábory. Část Domina začala obviňovat z laciného 

                                                            
11 AČNB, fond Živnostenská banka, korespondence J. Preisse s F. Zavřelem, dopis F. Zavřela J. Preissovi z 15. 
března 1934, inv. č. 1099, k. č. 49. Dopis stejného znění i data Zavřel evidentně rozeslal na vícero adres, neboť 
stejný list se nachází i v pozůstalosti J. S. Machara a Františka Serafínského Procházky. Srov. LA PNP, fond J. 
S. Machar, dopis F. Zavřela J. S. Macharovi z 15. března 1934 a LA PNP, fond F. S. Procházka, dopis F. Zavřela 
F. S. Procházkovi z 15. března 1934. Společně na Machara i Preisse se Zavřel ve stejné době obracel se svými 
žádostmi o místo, neboť advokacie se nacházela v hluboké krizi: Restringovali mi pensi na 1000 Kč měsíčně. 
Skoro současně se ráčila položit advokacie (nejen u mně, všude). Začal jsem se tedy ucházet o místo. Mimo jiné 
o místo divadelního referenta ve Venkově-Večeru. Do prvého píše vedle Hilberta jakýsi Brousil, literárně 
neznámý, za to jinak velmi populární jako komunista a jinoch holdující homosexu. Mimo to a hlavně jako úplně 
nemožný „kritik“. Do druhého („Večera“) píše úplný analfabet, pí Pachmajerová [Na tomto místě Zavřel, 
zřejmě omylem, označil divadelního recenzenta Julia Pachmayera jako ženu – pozn. aut.], Srov. LA PNP, fond J. 
S. Machar, nedatovaný dopis (asi 1934) F. Zavřela J. S. Macharovi. Zajímavý je v tomto kontextu rozhovor, 
který Zavřel poskytl deníku Národ v souvislosti s vydáním svých nových her Jan Žižka z Trocnova, Každý svého 
nebožtíka a Panna v roce 1935. V rozhovoru se mimo jiné vyjádřil k poměrům v advokacii: Moje nové 
zaměstnání – advokacie, po odchodu z ministerstva obchodu mne vůbec neuspokojuje. Nikdo neplatí. U nás 
úřady myslí, že advokát je dobrý k tomu, aby na svých bedrech odnášel žaloby ex offo. Je to hotová záplava. 
V Německu se tyto úřední obchody honorují, u nás ne. Srov. jr., U autora „Panny“ a „Nebožtíka“, Národ 11, 
1935, č. 76, 17. 4., s. 3. 
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populismu a šovinismu, další část jej oslavovala jako muže, který se konečně odvážil třináct 

let schválený zákon realizovat v praxi. V listopadu 1934 pak vydal ministr školství a národní 

osvěty Jan Krčmář výnos, na jehož základě měly být insignie německou univerzitou vydány. 

V té době již Domin rektorem nebyl, nicméně se v těchto věcech i po opuštění funkce rektora 

velmi angažoval a politické motivace svého činu následně potvrdil tím, že v roce 1935 

kandidoval a také byl zvolen poslancem Národního shromáždění. Krčmářův výnos pak 

vyvolal vlnu nevole na německé straně a poté co Národní sjednocení zmobilizovalo 

nacionalistické studenty na obranu starobylých univerzitních památek, přenesl se celý spor do 

pražských ulic, kde docházelo k ostrým střetům mezi pravicovými a levicovými studenty. 

Samotné vydání insignií doprovázela velká manifestace před právnickou fakultou, které se 

zúčastnili i profesoři František Mareš a Karel Domin. Celý ceremoniál pozdvihování 

univerzitních insignií před zraky přítomných neměl daleko k slavnostní bohoslužbě.12 

Na podporu levicových studentů vystoupili rovněž někteří spisovatelé, kteří se sdružili v  

Obci československých spisovatelů a 27. listopadu 1934 vydali manifest, ve kterém odsoudili 

zfašizované studenty, kteří si vydání insignií – podle jejich slov – vynutili násilím.  

Manifest Obce československých spisovatelů otiskli poprvé Lidové noviny.13 V první chvíli 

jej podepsalo 67 spisovatelů a intelektuálů. Později se připojili korporace, skupiny, celkový 

počet podpisů dosáhl čísla 261 osob. Iniciátory a hlavními autory textu byli Josef Hora a 

Karel Čapek, mezi podepsanými pak nacházíme levicově zaměřené umělce, kteří byli ve 

dvacátých letech spojeni s avantgardním prostředím, mnozí z nich pak s komunistickou 

stranou: Konstantin Biebl, Jindřich Honzl, Karel Konrád, Marie Majerová, Zdeněk Nejedlý, 

Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Karel Teige, Vladislav Vančura ad. Na druhou stranu zde 

najdeme osobnosti, které bychom jen těžko mohli označit za výhradně levicově smýšlející: 

kritik F. X. Šalda, divadelní režisér Jiří Frejka, překladatel Otokar Fischer nebo divadelní 

kritik Jindřich Vodák se sice netajili svým sociálním smyšlením, k levici bychom je zařadit 

mohli jen stěží. 

Samotný text manifestu je krátký, oponenti později nejvíce kritizovali zavádějící formulaci, 

jež zněla: Vyzýváme k obraně proti organizovanému útoku fašistů na svobodu ducha, proti 

útoku, který přejímá methody nejreakčnějších protidemokratických a povaze našeho národa 

hluboce cizích hnutí.14 Proti Čapkovu a Horovu manifestu se ostře ohradil Svaz 

československého studentstva, který odmítal připustit, že by proběhlé demonstrace byly 

                                                            
12 Tomáš Pasák Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, Práh, Praha 1999, s. 145–151. 
13 Projev spisovatelů, Lidové noviny 42, 1934, č. 599, 28. 11., s. 5. 
14 Tamtéž. 
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organizovány pouze fašisty. Stejně tak nebyli ochotni připustit, že na straně dobra stojí 

demokratičtí protifašističtí studenti a původci všeho zla jsou nacionalističtí studenti 

zfanatizovaní několika fašistickými vůdci a bezhlavě plnící jejich rozkazy. Tomáš Pasák ve 

své práci o českém fašismu uvádí, že pouze někteří pravicoví spisovatelé a intelektuálové, 

vedení R. Medkem, podepsali tzv. trucmanifest.15 Toto tvrzení je ovšem poněkud zavádějící. 

Oním trucmanifestem měl Pasák na mysli Slovo k československému národu, který vyšel 

v Národních listech 8. prosince 1934.16 Pokud si zmíněný manifest podrobněji rozebereme, 

dojdeme k závěru, že se rozhodně nejednalo o pouhopouhý „trucmanifest“ několika 

pravicových spisovatelů, nýbrž šlo o prohlášení, pod které se podepsalo už v první den více 

spisovatelů než pod manifest Čapkův a Horův. A je pochopitelné, že pod tento dokument se 

podepsali lidé patřící spíše ke starší, konzervativní generaci, kteří se jak svou tvorbou, tak i 

svým světonázorem, hlásili k tradičnějším, nacionálním hodnotám a mnozí svým věkem i 

smýšlením patřili ještě do 19. století. Iniciátorem Slova k československému národu nebyl 

podle všeho, jak mylně uvádí Tomáš Pasák, Rudolf Medek, ale podle všeho spisovatel 

František Serafinský Procházka, který je na rozdíl od Medka pod prohlášením podepsán a v 

jeho bytě Na Hrobci č. 1 bylo též možné se k textu manifestu podpisem připojit. To že si 

mnozí se Slovem k československému národu spojovali Rudolfa Medka, je dáno tím, že to byl 

právě Medek, který po vyjití manifestu Obce československých spisovatelů zaútočil na Karla 

Čapka a dočkal se i rychlé Čapkovy odpovědi.17 

Mnohé autory, kteří se pod Slovo k československému národu podepsali, doprovázela v té 

době pověst nesmiřitelných kritiku politiky meziválečného Československa, jež byla zacílena 

ať už z důvodů osobních či jiných především na dvě výrazné postavy tehdejší československé 

politiky: prezidenta T. G. Masaryka a ministra zahraničí Edvarda Beneše. 

Do roku 1931 zastával úlohu tvrdého oponenta Hradu Viktor Dyk. Rovněž vztah dalšího 

signatáře básníka Josefa Svatopluka Machara k prezidentu Masarykovi je dobře znám. Dalším 

autorem – publicistou, který dlouhá léta kritizoval masarykovsko-benešovskou orientaci státu 

a zahraniční politiku byl Karel Horký, jehož podpis rovněž nemohl chybět pod 

nacionalistickým manifestem. A nesmíme zapomenout ani na Františka Zavřela, který se od 

počátku třicátých let profiloval jako nelítostný oponent Hradu. Na straně druhé zde najdeme 

osobnosti, řekněme apolitické, které se zásadně nevymezovaly proti státu, například známý 

                                                            
15 T. Pasák Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, Práh, Praha 1999, s. 148. 
16 Slovo k československému národu, Národní listy 74, 1934, č. 338, 8. 12., s. 3. 
17 Srov. Rudolf Medek k projevu Obce čs. spisovatelů, Národní listy 74, 1934, č. 329, 29. 11., s. 1. Na Medkův 
otevřený dopis reagoval druhý den Karel Čapek, srov. K. Č. [= Karel Čapek], Odpověď Rudolfu Medkovi, 
Lidové noviny 42, 1934, č. 603, 30. 11., s. 5. 
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spisovatel a humorista Ignát Herrmann (1854–1935), básnířka a členka České akademie věd 

Růžena Jesenská (1963–1940), básník, dramatik a spisovatel F. X. Svoboda (1860–1943), 

spisovatelka a překladatelka Pavla Moudrá (1861–1940), katolicky orientovaní spisovatelé 

Xaver Dvořák (1858–1939) a Vilém Bitnar (1874–1948), lékař, dramatik a prozaik František 

Skácelík (1873–1944) ad. Zřejmě nejmladším signatářem, respektive signatářkou byla 

spisovatelka a překladatelka Maryša Šárecká (nar. 1890), která navíc od roku 1920 pracovala 

jako úřednice a překladatelka na ministerstvu zahraničních věcí. Osobnosti, které manifest 

podepsali, byli z velké části intelektuálové, respektované osobnosti, mnohdy pracující ve 

státních službách, náležející k populárním postavám tehdejšího literárního provozu.  

Ivan Pfaff ve své studii v Českém časopisu historickém z roku 1993 nejenže Pasákův názor na 

manifest převzal, ale připojil zcela absurdní názor, že manifest podepsali literáti třetí třídy.18 

Takové hodnocení je však zcela nehistorické. Je sice pravda, že mnozí z tehdejších 

spisovatelů – signatářů manifestu – jsou dnes zapomenuti, na straně druhé význam jejich 

podpisu je nutno hodnotit z hlediska doby, ve které manifest vznikl, tedy z hlediska reality 

roku 1934, což neznamená, že pro nás dnes neznámá jména autorů neměla ve své době svou 

váhu a vliv. 

Těžko bychom zároveň všechny autory mohli označit za fašisty, či za vzdělance sympatizující 

s fašismem. Jak už bylo řečeno, byli to většinou lidé konzervativního smýšlení, národovci, 

řekněme nacionalisté v tom dobrém slova smyslu, kteří svým myšlením navazovali na 

obrozenský nacionalismus 19. století, jako byla láska k vlasti, k národu atd. Národ byl pro ně 

něčím až posvátným, zatímco stát byl jen účelovým zřízením, které národu musí sloužit a 

podřídit se jeho potřebám. Levicová avantgarda a kosmopolitismus jim byly cizí, jak 

umělecky, tak politicky.  

Zde je třeba si uvědomit ještě jeden moment: řada liberálně a demokraticky smýšlejících 

intelektuálů varovala před nebezpečím zprava, tedy před nebezpečím fašismu. Zajímavé 

přitom je, že stejní lidé podceňovali a zlehčovali nebezpečí zleva, tedy ze strany komunismu. 

Před takovým nebezpečím varoval už na konci dvacátých let například Viktor Dyk: Přesto, že 

rudý teror nejednal s demokracií v rukavičkách, jevil se přátelům demokracie čímsi 

pokrokovým. A přes nedemokratičnost sovětských řádů je komunism vždy ochotně přijímán do 

jednotné pokrokové fronty.19 

                                                            
18 Ivan Pfaff, První protifašistický manifest českých intelektuálů, Český časopis historický 94, 1993, č. 2, s. 247–
267. 
19 Cit. dle: Josef Tomeš, Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 
2009, s. 77. 
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Události spojené s předáním univerzitních insignií přispěly k větší polarizaci československé 

společnosti jako takové, pravicové skupiny nakonec vyšly z boje o insignie vlastně vítězně, 

což nakrátko přispělo ke konsolidaci roztříštěných pravicových stran. 25. dubna 1935 došlo 

ke sloučení tří stran: Československé národní demokracie, kterou vedl Karel Kramář, Národní 

ligy pod vedením Jiřího Stříbrného a Národní fronty, vedené Františkem Marešem a vzniklo 

Národní sjednocení, do jehož čela byl postaven Karel Kramář. Od tohoto sjednocení si 

sloučené strany velmi slibovaly, leč do květnových voleb v roce 1935 euforie vyprchala a 

strana získala jen 5,6 % z celkového počtu hlasů. Poslancem za Národní sjednocení se však 

stal bývalý rektor Karel Domin, jehož zvýšená popularita vynesla až do parlamentního křesla. 

Zavřelovo politické angažmá v roce 1934 mělo – jak bylo u něj již téměř pravidlem – 

poněkud krkolomný průběh. Podobně jako před časem Jaroslava Preisse, burcoval v září 1934 

k účasti na sjednocení pravice i J. S. Machara. V obsáhlém dopise Macharovi zopakoval, že 

socialismus je v Evropě mrtev, neboť ruský komunismus nemá se socialismem nic 

společného.20 V tomto bodě se koneckonců Zavřel nemýlil, v dalším pak rozvedl svou 

představu jednotného postupu pravicových stran proti levici: Není radno věšeti se na mrtvoly. 

Socialismus je dnes přibližně asi takovou mrtvolou, jakou bylo Rakousko v roce 1918. 

Myslím, že český národ musí dnes učiniti totéž, co učinil tehdy. Kompromis není možný, jako 

tehdy nebyl možný. Dnes opět platí osudové: buď anebo! (…) Občanské strany váhaly dosti 

dlouho, další váhání ohrozilo by samu existenci státu. Není zdrávo galvanisovati mrtvolu, 

kterou je dnes socialismus. (…) Občanské strany musí co nejrychleji súčtovati se socialismem, 

nemá-li stát, který představují, býti pro posměch Evropě. Kdo zdržuje vývoj, jdoucí kupředu 

rytmem blesku a bouře, ohrožuje stát. Kožené předsudky starých dogmat hodí se pro 

přesloužilé veterány zkrachovaného marxismu, ne však pro organismus, který chce žíti.21 

 

VÝCHOVA K HEROISMU 

Svým způsobem politicky motivováno bylo i Zavřelovo angažmá v Napoleonské společnosti, 

jejíž ustavující valná hromada se konala v pražském paláci Charitas 14. prosince 1931. 

Posláním nově vzniklé společnosti mělo být studium doby a otázek napoleonských a výchova 

k heroismu a vlastenecké obětavosti.22 Předsedou společnosti se stal lékař, spisovatel a 

ministerský rada František Skácelík, společně s ním v předsednictvu zasedli redaktor Jan 

                                                            
20 LA PNP, fond J. S. Machar, dopis F. Zavřela J. S. Macharovi z 5. září 1934. 
21 Tamtéž. 
22 NA Praha, fond Policejní ředitelství II – prezidium – 1931–1940, O účelu a tendencích spolku Napoleonská 
společnost, sig. 42/S-53/82, k. č. 1351. O tuto souhrnnou zprávu z 8. března 1932 o činnosti Napoleonské 
společnosti požádal podplukovník Jandera z druhého oddělení hlavního štábu u Ministerstva národní obrany. 



 179 

Maria Augusta, malířka Zdenka Braunerová či malíř Karel Rélink (Röhling). Jako členové 

výboru se zde objevili mimo jiné básník Emanuela z Lešehradu, redaktoři Karel Horký a Lev 

Borský a v neposlední řadě v takové společnosti nemohl chybět Napoleonův obdivovatel, 

advokátní koncipient nedávno propuštěný z ministerstva obchodu František Zavřel.23 

Samo založení společnosti mělo směřovat k uspořádání mezinárodního Napoleonského 

kongresu v Praze na začátku léta 1933. Šlo o podnik historický, ale rovněž politický což měla 

potvrdit dvojí záštita ze strany vysoce postavených politiků, ministra národní obrany 

Bohumíra Bradáče a ministra zahraničí Edvarda Beneše. Patronát nad akcí měli dále převzít 

zahraniční diplomaté, vojenští zemští velitelé, starostové hlavních měst republiky i třeba 

guvernér Podkarpatské Rusi. V předběžném programu koncipovaném a podepsaném J. M. 

Augustou z dubna 1933 se píše o připravovaných přednáškách, zájezdu do Slavkova a 

slavnostních divadelních představeních.24 Termín kongresu se nakonec přesunul na podzim a 

konal se až ve dnech 23.–28. října 1933. Zajímavé ovšem je, že jméno Františka Zavřela se již 

dále neobjevuje ani mezi členy předsednictva či přednášejícími, nebo mezi autory, kteří 

přispěli svým dílem ke zdárnému průběhu kongresu. Jisté však je, že tento podnik byl od 

samého začátku sledován policejnímu orgány s velkou opatrností, neboť existovaly obavy, že 

do společnosti budou vstupovat lidé, kteří se netají svými sklony k militarismu a fašismu. 

Podle policejní zprávy z 27. září 1933 přijala Hana Benešová, coby choť ministra zahraničí 

Beneše, svůj patronát nad Napoleonským kongresem teprve až po personálních změnách 

v předsednictvu společnosti.25 Jelikož v novém předsednictvu František Zavřel již nefiguruje, 

je pravděpodobné, že za jeho zmizením byly politické důvody. To by pak mohlo vysvětlit i 

Zavřelovu neúčast na dalším chodu společnosti i na kongresu. 

Navíc obavy z nacionalizace společnosti se ukázaly jako oprávněné, neboť krátce po skončení 

kongresu společnost ovládly živly krajně nacionální, jak se hovoří v policejní zprávě z 20. 

července 1934, kdy se do nejužšího vedení dostaly osobnosti spjaté s Národní obcí fašistickou 

či její sympatizanti, například úředník Zemské banky Josef Švehla, lékař Jan Jílek, obchodník 

Oldřich Stupka nebo bankovní úředník Rudolf Nademlejnský.26 Ani zde však Františka 

                                                            
23 Tamtéž. 
24 NA Praha, fond Policejní ředitelství II – prezidium – 1931–1940, dopis J. M. Augusty a popisem plánovaných 
akcí zaslaný Policejnímu ředitelství v Praze dne 10. dubna 1933, sig. 42/S-53/82, k. č. 1351. 
25 NA Praha, fond Policejní ředitelství II – prezidium – 1931–1940, zpráva o složení čestného předsednictva 
Napoleonského kongresu z 27. září 1933, sig. 42/S-53/82, k. č. 1351. 
26 NA Praha, fond Policejní ředitelství II – prezidium – 1931–1940, zpráva z 20. července 1934, sig. 42/S-53/82, 
k. č. 1351. 
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Zavřela již nenacházíme. Napoleonská společnost v Praze se nakonec rozešla dobrovolně na 

základě usnesení valné hromady uskutečnené dne 20. října 1936 v Praze.27 

 

FORTINBRAS PODRUHÉ 

První díl románu Fortinbras, jež vyšel na jaře 1930, skončil Claudyho zastřelením a odjezdem 

Pavla Dana do Berlína. Druhý díl, který Zavřel vydal v roce 1934 v nakladatelství Osvěta a 

dedikoval J. S. Macharovi, autorovi primárně posloužil k vyjádření své frustrace z tehdejší 

politické scény a neschopnosti pravicových stran sjednotit se do jednotného bloku.28 To, že se 

Zavřel rozhodl vrátit k literatuře (a později i k divadlu) avizoval již ve svých dopisech z let 

1933–1934, částečný podíl na tom měla, jak sám přiznával, hospodářská krize, jež ochromila 

mezi jinými i provozování advokátních kanceláří.29 

Samotný děj „nového“ Fortinbrase je velmi prostý a čtenář se neubrání zcela oprávněnému 

dojmu jistého nastavování předchozího příběhu. Na začátku druhého dílu zastihneme Pavla a 

Felicitu v Itálii, konkrétně v Taormině, odkud vyrážejí na další putování Itálií. O něco později 

se nedaleko Palerma seznámí s mladými milenci, kteří pocházejí z Anglie. Další cestu po 

italských městech pak podnikají ve čtyřech. Společně se obdivují fašistickému režimu a vedou 

dlouhé debaty o politice. Při návštěvě Neapole jsou dokonce svědky Mussoliniho projevu: 

„Co to znamená?“ tázal se Dick poblíž stojícího vojáka. „Duce“, zněla stručná odpověď. 

Pavel byl nadšen. „Zajímá vás politika?“ tázal se Dick. „Samozřejmě“, řekl Pavel, snažící se 

viděti přes hradbu vojska. „Co o ní soudíte?“ „Nietzsche se vrací.“ (…) „Myslíte?“ namítl 

Dick. „V Itálii ano. V Německu rovněž. Všude.“ „V Rusku?“ „Komunismus není 
                                                            
27 NA Praha, fond Policejní ředitelství II – prezidium – 1931–1940, Československá společnost „Napoleon“ 
v Praze, žádost o povolení vstupu vojenských gážistů z 3. června 1937, sig. 42/S-53/82, k. č. 1351. 
28 Druhý díl Zavřelova románu zůstal více méně recenzenty nepovšimnut. Obsáhleji se mu věnoval bez velkého 
nadšení Karel Sezima v Lumíru. Srov. K. Sezima, Z nové tvorby románové, Lumír 60, 1933/1934, č. 5, s. 278–
279. Krátká glosa Vojtěcha Zelinky ve Zvonu se zmínila spíše jen o jeho existenci, aniž by román hodnotila. 
Srov. vz [= Vojtěch Zelinka], František Zavřel, Fortinbras, Zvon 34, 1933/1934, č. 5, s. 70. Podobně se o knize 
vyjádřila Olga Srbové ve Studentském časopise, kde v krátké zprávě představila Zavřelova díla z minula a nový 
román charakterizovala jako …sled roztříštěných kapitol, v nichž vystupují mátožné postavy, stále vyděšované 
hysterickými sny a představami. Srov. O. S. [= Olga Srbová], Fr. Zavřel, Fortinbras, Studentský časopis 14, 
1934/1935, č. 5, s. 143. 
29 V květnu 1933 se Zavřel obrátil prostřednictvím Františka Serafínského Procházky na nakladatelství Unie 
s nabídkou na vydání druhého dílu Fortinbrase, jehož dokončení plánoval na podzim. Zájem o vydání nového 
románu ze strany nakladatele byl velký. Panovala pouze obava z případné konfiskace.  V červnu 1933 Zavřel 
Procházkovi sděloval: Román arci poslat nemohu, jelikož jej teprve píši. Bude jednat CELÝ MIMO ČSR, tedy 
nebude na něm co konfiskovat.  Srov. LA PNP, fond F. S. Procházka, dopis F. Zavřela nakladatelství Unie z 25. 
března 1933 a F. S. Procházkovi z 6. června 1933. V září 1933 měl Zavřel román již dopsaný, Procházkovi však 
sdělil následující: …podařilo se mi sice román napsat, ale nepodařilo se mi napsat jej tak, aby nebyl zabaven. 
Naopak, obávám se, že určitě zabaven bude. Nebylo tedy lze nabídnouti jej Unii, neboť jsem neobdržel 
podmínku, kterou jsem si sám stanovil. Vytiskne jej někdo, kdo vědomě chce riskovat. Srov. LA PNP, fond F. S. 
Procházka, dopis F. Zavřela F. S. Procházkovi z 1. září 1933. Zdá se pravděpodobné, že se Zavřel nakonec 
rozhodl druhý díl Fortinbrase vydat v nakladatelství Osvěta z důvodu lepšího honoráře, který mu byl nabídnut. 
Ohledy na Unii v případě cenzurních zásahů byly v tomto případě spíše zástupné. 
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socialismus.“ (…) Pavel chtěl něco říci, v tom však začala hrát hudba fašistickou hymnu. 

Strážník, stojící vedle nich, vyzval je, aby smekli. Nesmírná hmota lidí hnula se kupředu 

obklopujíc ze všech stran vysokou tribunu, na které stanul, pozdravován máváním praporů, 

zasypán stohy růží, uprostřed rozmávlé massy, malý zavalitý muž s obličejem připomínající 

barvou pleti, nehybností výrazu, pronikavýma očima i celým profilem Napoleona. „Kdo je 

to?“ tázala se Mabel. „Mussolini“, zněla odpověď.30  

V několika větách zde Zavřel propojil minulost se současností a všechny své idoly v jeden 

celek. Na základech starověkého Říma se svou dobyvačnou politikou stojí Itálie, nejprve jako 

kolébka renesance, jež Evropu vyvedla ze středověkého tmářství, nyní je to země, kde se 

zrodil novodobý Jan Křtitel, Mussolini, jenž v sobě snoubí napoleonskou výbojnost a filozofií 

Friedricha Nietzscheho.  

Dokonce i Rusko se v Zavřelových očích probouzí a po vzoru Německa a Itálie se vydává na 

cestu nacionalismu: Pokud jsem mohl za tak krátkou dobu nahlédnouti do nitra Moskvy, píše 

v dopise Danův přítel Kuperan, realisuje se v něm něco zcela jiného nežli tak zvaný 

komunismus. Marx a Lenin jsou odsunuti na vedlejší kolej, Proti starému světu, který byl od 

základu prohnilý a který nutno zničiti, tyčí se cosi nového, co není snadno definovat. (…) 

Myslím, že svět bude velmi záhy překvapen, neboť všechno, co znamená pravý opak starého 

Ruska, je tu. Místo oblomovštiny akce! Místo nihilismu ofensiva! Místo tolstojovské vaty kov! 

Odvážil bych se tvrdit, že se tu rodí cosi jako ruský nacionalismus, poprvé od stvoření světa, 

neboť Rus byl až dosud internacionální. Evropa nemá potuchy o tom, co se tu děje a opakuji, 

že bude překvapena (příjemně i nepříjemně), až to spatří.31 Pokud jsou něčím Zavřelovy 

romány dnes zajímavé, tak zcela jistě touto neobvykle vysokou mírou politického 

vizionářství, neboť jeho úvahy o ruském nacionalismu byly v té době aktuálnější, než si 

možná autor sám uvědomoval. Ať už se jednalo o Zavřelovy vize budoucího Německa či 

Ruska je vcelku případné obecné hodnocení, ke kterému dospěli autoři knihy Češi v dějinách 

nové doby vystupující pod pseudonymem Podiven: Byla to předvídavost těch, kdo nevědí, jak 

vzdorovat osudovým determinacím, na které byli svými vnitřními radary nasměrováni. 

Podobali se sýčkům. Kteří uprostřed všeobecné nedbalosti prohlašují, že to špatně dopadne, 

ale přinejmenším proti tomu nečiní nic, co by mělo být učiněno, dokud je ještě čas. 

                                                            
30 F. Zavřel, Fortinbras, druhý díl, Osvěta, Praha 1934, s. 80–81. 
31 Tamtéž, s. 137–138. 
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Přinejhorším pro ty špatné konce sami bezděčně pracovali. Jejich myšlenky rády přebývaly ve 

světě neúprosné fatality.32 

Z Itálie se Pavel a Felicita přesouvají do Paříže poklonit se hrobu Napoleona, a následně zpět 

do Československa. Provinční, omšelé a studené hlavní město však zůstává navzdory 

plamenům nacionalismu šlehajícím v okolních zemích stále stejně zajaté v českobratrských 

frázích a filozofii pacifismu Petra Chelčického. Román zůstal vlastně neukončen, neboť 

Zavřel plánoval ještě napsání, třetího, závěrečného dílu, k tomu však již nedošlo.  

Když se v parlamentu před třemi roky debatovalo mezi Stříbrným a Stránským o prvním dílu 

Fortinbrase, bylo jasné, že hlavním terčem útoků je ministr zahraničí. Ve volném 

pokračování si svůj díl urážek odnesl i prezident T. G. Masaryk. Symbol české státnosti 

Pražský hrad je Zavřelem vylíčen jako místo zašlé slávy velkých panovníků. Nyní připomíná 

jen zestárlou a vychladlou hrobku. V této souvislosti se v textu objevilo několik pejorativních 

narážek na „tatíčka“, „chudého hocha, který se proslavil“ případně „velikého umravňovatele“: 

...zaslechl jméno člověka, kterého nenáviděl na život a na smrt. Ohlédl se a spatřil několik 

individuí se zločineckým výrazem ve tváři, obklopující Velikého Umravňovatele. Veliký 

Umravňovatel byl ve tváři žlutozelený jako popraskané zdivo nočního lokálu, pod očima měl 

hluboké kruhy jako běhna od Prašné brány a v širokých, habsbursky svislých ústech vydatnou 

zásobu slin, kterými občas kropil nadšené posluchače.33 

Na historii obou dílů Fortinbrase je asi nejpozoruhodnější jejich „druhý život.“ V září 1939 

Zavřel vydal znovu první díl u nakladatele Otakara Janáčka. Knihu opatřil novou předmluvou, 

kde čtenářům vysvětlil, že konečně dostávají do ruky po zrušené konfiskaci nezkrácené 

vydání.34 Tento svazek se téměř shoduje s původním prvním vydáním z roku 1930 až na 

jeden malý detail. V kapitole, kde Danův přítel rozmlouvá s jistým číšníkem, Zavřel udělal 

z číšníkovy matky Rusku, přitom v prvním vydání o ní hovořil jako o Židovce.35 Za 

protektorátu v roce 1941 pak u Leopolda Mazáče vyšel Fortinbras naposledy, tentokrát oba 

díly v jednom svazku. Aniž by to autor v předmluvě blížeji vysvětlil je toto vydání postiženo 

cenzurou ve větším rozsahu, než kdykoliv před tím. Kromě drobných textových úprav chybí 

v posledním vydání celé kapitoly, jež byl autor nucen vyřadit. V dopise Leopoldu Mazáčovi 

ze srpna 1941 si stěžuje na nesmyslené cenzurní zásahy, kterým se musel podrobit: Korektury 

jsou již skoro hotovy. Ať se na nich nic nemění! Včera jsem si stěžoval u von Hoopa a von 
                                                            
32 Podiven [= Petr Pithart – Petr Příhoda – Milan Otáhal], Češi v dějinách nové doby, Rozmluvy, Praha 1991, s. 
495.  
33 F. Zavřel, Fortinbras, druhý díl, Osvěta, Praha 1934, s. 242. 
34 F. Zavřel, Fortinbras, 8. po zrušené konfiskaci nezkrácené vydání, Otakar Janáček, Praha 1939, Předmluva 
k 8. vydání z 12. září 1939. Toto vydání bylo autorem věnováno památce zemřelé přítelkyně Milady Pakůrové. 
35 Tamtéž, s. 102. 
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Gregoryho na nesmyslné, ba idiotské škrty, které ve Fortin. učinil jakýsi dr. Živný. Škoda, že 

nemůžeme rok čekat, určitě by byly stronovány.36 Z knihy tak zcela zmizela kapitola, jež 

zachycovala rozpravu Danova přítele Kuperana s číšníkem, který v prvním vydání hovořil o 

své matce jako o Židovce, ve vydání z roku 1939 jako o Rusce a o dva roky později, ve 

vydání jež vyšlo v létě, krátce po útoku Německa na Sovětský svaz, už musela ruská matka 

zmizet docela.37 K rozsáhlejším změnám pak Zavřel musel sáhnout ve druhém díle. Vyjmuta 

byla kapitola, jež ve vydání z roku 1933 pojednává o návratu Dana a Kuperana z Paříže do 

Prahy, kdy se na jeden den zastaví v Berlíně, kde se zatajeným dechem sledují, jak město 

vstává z popela jako bájný pták Fénix.38 Z druhého dílu dále vypadla kapitola, ve které 

Kuparan úvažuje o současném Rusku. Jako úsměvné se může jevit odstranění Mussoliniho 

jména z kapitoly pojednávající o fašistické manifestaci, ke které se mladí cestovatelé náhodně 

přichomýtli při své návštěvě Neapole: Nesmírná hmota lidí hnula se kupředu obklopujíc se 

všech stran vysokou tribunu, na které stanul, pozdravován máváním praporů, zasypáván stohy 

růží, uprostřed rozmávlé masy, malý zavalitý muž s obličejem připomínajícím barvou pleti, 

nehybností výrazu, pronikavýma očima i celým profilem Napoleona. „Kdo je to?“ tázala se 

Mabel. Odpověď zanikla ve stále větší vřavě.39 To, že se z této kapitoly dále vytratily zmínky 

o komunismu v Rusku, ba dokonce i o Nietzschem, již asi nepřekvapí. Je evidentní, že 

veškeré zásahy v textu se neděly z autorovy vůle. 

 

ŽIŽKOVÝCH VOJÁKŮ ZJEV NADLIDSKÝ 

Svůj návrat do divadelního prostředí v roce 1935 si Zavřel načasoval dobře.40 V tomto roce 

                                                            
36 LA PNP, fond Leopold Mazáč, dopis F. Zavřela L. Mazáčovi z 13. srpna 1941. 
37 Původní 34. kapitolu prvního dílu, ve které Kuperan hovoří s číšníkem o jeho politických názorech Zavřel 
v devátém vydání z roku 1941 nahradil scénou, ve které si Kuperan v restauraci čte v novinách verše jistého 
básníka (rozuměj Zavřela). Srov. F. Zavřel, Fortinbras, 1. necenzurované vydání, Leopold Mazáč, Praha 1930, s. 
112–115 a F. Zavřel, Fortinbras, 9. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1941, s. 86–87. 
38 Srov. F. Zavřel, Fortinbras, druhý díl, Osvěta, Praha 1934, s. 185–187. V protektorátním vydání tato kapitola 
zcela chybí, Dan s Kuperanem se z Paříže do Prahy vracejí přímo, bez zastávky v Berlíně. Srov. F. Zavřel, 
Fortinbras, 9. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1941, s. 244–247.  
39 F. Zavřel, Fortinbras, 9. vydání, Leopold Mazáč, Praha 1941, s. 196–197. 
40 V roce 1935 František Zavřel vydal u knihkupce a nakladatele Josefa Hánka dvě nové veselohry v jednom 
svazku. Komedie Panna měla premiéru ve Stavovském divadle v květnu 1935, druhou hrou Každý svého 
nebožtíka se Zavřel pokusil navázat na úspěchy starších veseloher Mrtvý a Boxerský zápas. Premiéra byla 
ohlášena na konec srpna v Komorním divadle v Praze. Jelikož autor nesouhlasil s uvedením na konci léta, kdy je 
návštěvnost divadel nízká, bylo dohodnuto, že místo plánované komedie uvede Vinohradské divadlo 
v nadcházející sezoně drama Jan Žižka z Trocnova. Srov. Nepodepsáno, Divadlo, Národní politika 53, 1935, č. 
235, 27. 8., s. 6. Komedie Panna nezaznamenala valný ohlas, nabídla banální příběh bohaté dívky, jež předstírá 
těhotenství, aby se zbavila dotěrné dvojice starých nápadníků, kterým navíc jde více o věno (zlatonosné 
pozemky), než o manželství. A. M. Píša, který Zavřelovu komedii krátce zhodnotil v Právu lidu, ocenil – jak 
bylo již u Zavřelových her zvykem – svižný dialog a autorův smysl pro groteskní komiku, zároveň však znovu 
připomněl, že dramatik si libuje v lascivních projevech (dialog o defloraci dcery mezi matkou a jedním z 
nápadníků), jeho postavy se nevyvíjejí a připomínají mechanické figurky autorem postrkované po jevišti. Srov. 
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došlo k celkovému zhoršení mezinárodní situace. Německo přestalo respektovat ujednání 

mírové smlouvy z Versailles a zavedlo brannou povinnost: Zavedení branné povinnosti v 

Německu ukazuje, jak blízké a veliké je nebezpečí války. Co chvíli může vyletěti sud prachu, 

který představuje dnešní Evropu. Hitler bude pokračovati ve své politice horečných příprav 

na válku... varoval ve sněmovně v březnu 1935 komunistický poslanec Josef Dvořák.41 Začal 

se připravovat zákon na obranu státu. 

30. dubna 1936 zákon schválila poslanecká sněmovna a tehdejší ministr národní obrany, 

agrárník František Machník jej nazval magnou chartou naší obrany. O dva dny dříve 

vystoupil v parlamentní rozpravě o zmíněném zákonu poslanec za Národní sjednocení Rudolf 

Smetánka. Ve svém emotivním projevu mimo jiné kritizoval dosavadní pacifismus hlásaný 

předchozími vládami, který je ...vážným nebezpečím pro brannost a vojenskou zdatnost 

našeho národa.42 Pro dobrou vojenskou připravenost národa je třeba, dle Smetánky, udělat 

mnohem více, je nutné skrze kulturní počiny národ v dobrém slova smyslu „zmobilizovat“. 

Jak si to poslanec Smetánka představoval, ukázal na konkrétním příkladě: Nedávno, slavná 

sněmovno, byla uvedena na divadelní scénu velmi pozoruhodná nejlepší dosud hra Zavřelova: 

,Jan Žižka z Trocnova‘. Hra, která má nepochybně všechny vlastnosti státi se hrou vysoce 

národní a při tom vojenskou. Kritika dílo Zavřelovo z velké většiny ohromě chválí. Nejsou to 

jen kritiky listů t. zv. pravičácké orientace, ale také listy socialistické. Připomínám ,A-Zet‘, 

,České slovo‘, ,Lidové noviny‘, které se o Zavřelově tvorbě vyslovily velmi pochvalně.43 Aby 

svá slova potvrdil a zaštítil nezpochybnitelnou autoritou, ocitoval úryvek z pochvalné recenze 

                                                                                                                                                                                          
AMP. [= Antonín Matěj Píša], Ona „Panna“, Právo lidu 44, 1935, č. 106, 7. 5., s. 6. Podobně po premiéře Panny 
smýšlel i Miroslav Rutte, který poznamenal, že Zavřel se sice k divadlu vrací pod dlouhých osmi letech, v zásadě 
se jeho dramatický styl nezměnil: Odlévá nadále své dramatické situace ve starých expresionistických 
formičkách, a modeluje i nadále své lidi z papírové masy, která ne a ne na jevišti obživnout. Srov. M. Rutte, 
František Zavřel a „Panna“, Národní listy 75, 1935, č. 126, 7. 5., s. 5. Stejně jako Píša a Rutte premiéru Panny 
hodnotil Edmond Konrád a po delším čase i Otokar Fischer, pro nějž však nový Zavřelův kus …nedává podnětu 
k analyse. Srov. kd. [= Edmond Konrád], Pannu a peníze, Národní osvobození 12, 1935, č. 106, 7. 5., s. 6, Ot. F.  
[= Otokar Fischer], František Zavřel vrací se…, Lidové noviny 43, 1935, č. 229, 7. 5., s. 9. Asi nejpříkřejší 
odsudek vyjádřil Hanuš Jelínek v Lumíru, když napsal, že Národní divadlo projevilo velkou dávku zlomyslnosti 
vůči autorovi právě tím, že vůbec hru přijalo k provozování. Srov. H. Jelínek, Repertoir, Lumír 61, 1934/1935, č. 
7, s. 413–414. V roce 1940 si filmový režisér František Čáp Zavřelovu komedii zvolil jako námět pro 
celovečerní stejnojmenný film. Scénář napsal Rudolf Madran, zápletka příběhu zůstala stejná, avšak většinu 
dialogů scénárista napsal nově. V titulní úloze bohaté dcery se objevila Věra Ferbasová, na divácky příznivém 
přijetí se nadále podíleli osvědčení herci jako Saša Rašilov, Antonie Nedošínská, Jiří Steimar či Čeněk Šlégl, 
hudební úpravu obstaral populární R. A. Dvorský. 
41 Prohlášení poslance Josefa Dvořáka. Srov. 364. schůze poslanecké sněmovny dne 21. 3. 1935. Srov. Digitální 
repozitář Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna − Národní shromáždění republiky 
Československé 1929−1935. Poslanecká sněmovna, [on-line] 
<http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/364schuz/s364001.htm> (25. září 2012). 
42 Srov. 39. schůze poslanecké sněmovny dne 28. 4. 1936. Digitální repozitář Společná česko-slovenská digitální 
parlamentní knihovna − Národní shromáždění republiky Československé 1929−1935. Poslanecká sněmovna, 
[on-line] <http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/039schuz/s039001.htm> (25. září 2012). 
43 Tamtéž. 
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sociologa Emanuela Chalupného. Své vystoupení ukončil přáním, aby se Zavřelova hra 

rozletěla do všech koutů naší vlasti, doslova od Šumavy k Tatrám a všemu žactvu a 

studentstvu byla povinně nařízena hromadná návštěva divadelního představení této 

„slavnostní jevištní hry“.44 

Není známo, v jak blízkém kontaktu byl poslanec Smetánka s  Františkem Zavřelem, 

každopádně jeho parlamentní vystoupení mohlo zavánět přátelskou reklamou. Reakce na 

Žižku totiž nebyly až zase tak jednoznačně kladné, jak se Smetánka pokoušel svým kolegům 

ve sněmovně namluvit. Krátce před Smetánkovým vystoupením vydal František Zavřel na 

obranu své hry leták, kde se pohoršoval nad tím, že krátce po premiéře chce Vinohradské 

divadlo Žižku stáhnout z repertoáru. Hlavní příčinu neúspěchu viděl, tak jak to u něj bylo 

víceméně obvyklé, v nepřátelských kriticích, kteří ve spojení s  dramaturgy pražských divadel 

nedokážou kvalitního dramatika ocenit.45 Jaký tedy skutečně byl Zavřelův Jan Žižka 

z Trocnova, který podle mínění Práva lidu a Národního osvobození připomínal více 

přestrojeného Adolfa Hitlera než husitského vojevůdce?46 

V závěrečné poznámce knižního vydání autor uvedl: Tato slavnostní jevištní hra je mou 

odpovědí na surové útoky, kterými přivítala česká divadelní kritika můj návrat na scénu. 

Pánové jsou na omylu: mne neuštvou.47 Hra byla navíc připsána Československé branné 

moci.48 V tom viděl Zavřel bezpochyby záruku úspěšného přijetí svého dramatu, právě v době 

tak mezinárodně politicky vypjaté. Současně rozpoutal kolem knižního vydání Jana Žižky 
                                                            
44 Městské divadlo na Vinohradech uvedlo Zavřelova Žižku společně s předehrou Hus v režii Františka Salzera 
v pražské premiéře 12. února 1936. V roli Jana Žižky se představil Gustav Hilmar, který ...měl působivou masku, 
postoj kmetské statečnosti, slova selské ražby, všechno v rámci účelné prostoty. Srov. AMB [= Antonín Martin 
Brousil], Lidová hra o Žižkovi, Venkov 31, 1936, č. 38, 14. 2., s. 6.  Jana Husa ztvárnil Jiří Plachý, zhýralého 
kardinála František Kreuzman, císaře Zikmunda Vladimír Majer a husitskou ženu Marie Glaserová. Scénografii 
připravil architekt Vlastislav Hofman. 
45 Leták je datován 5. března 1936 a je poskládán z úryvků recenzí na Jana Žižku z Trocnova. František Zavřel 
na něm upozorňuje, že jeho hra byla původně Vinohradským divadlem, na základě posudku Františka Langera 
odmítnuta a přijata teprve s příchodem nového ředitele Bedřicha Jahna. Soukromá sbírka autora. 
46 František Zavřel po premiéře hry tvrdil, že podá na Právo lidu (A. M. Píšu) a Národní osvobození (Edmonda 
Konráda) žalobu. K tomu kroku se však podle všeho neodhodlal. Srov. –e [= Miroslav Rutte], František Zavřel a 
kritikové, Národní listy 76, 1936, č. 158, 9. 6., s. 5 a dále LA PNP, fond Miroslav Rutte, dopis Františka Zavřela 
redakci Národních listů z 9. června 1936. Zavřelovu hru podrobně rozebral právě Píša, který ve své recenzi 
napsal, že Zavřel vidí husitského hejtmana jako diktátora, který po hitlerovském vzoru nechává své nepřátelé 
jednoduše odpravit v duchu subordinace. Srov. AMP. [= Antonín Matěj Píša], Husitský Napoleon podle 
Nietzscheho, Právo lidu 45, 1936, č. 38, 14. 2., s. 6. Zajímavým příspěvkem do diskuse o Žižkovi byla recenze 
Miroslava Rutteho, který autorovi neupíral schopnost originální interpretace, neboť Žižku na rozdíl od Aloise 
Jiráska a Stanislava Loma představil jako vládychtivého až fašistického válečníka roku 1935, …který je 
rozhodně bližší Nietzschemu než Husovi a měl by se tedy jmenovat spíše Friedrich než Jan. Starý válečník si co 
chvíli zapolemisuje ironicky s demokracií (…) a z jeho brnění vykoukne tu a tam i hnědá košile. Srov. M. Rutte, 
Žižka z roku 1935, Národní listy 76, 1936, č. 44, 14. 2., s. 5. Jako poctu diktátorskému vůdci vnímal Jana Žižku 
ve své recenzi i Hanuš Jelínek, Vrchol sezony I., Lumír 62, 1935/1936, č. 5, s. 296–297. 
47 F. Zavřel, Jan Žižka z Trocnova. Slavnostní jevištní hra o dvou dějstvích, František Hánek, Praha 1935, 
závěrečná poznámka autora. 
48 O autorově uvažování zajímavě vypovídá skutečnost, že ve druhém a třetím vydání Žižky se tato dedikace již 
neobjevila. 
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masivní kampaň. Po výtisku zaslal předsedovi vlády Janu Malypetrovi a ministru školství a 

národní osvěty Janu Krčmářovi. Mezi první posuzovatele Zavřelovy hry patřili Otokar Fischer 

a Stanislav Lom.49 Přesto se nakonec premiéra hry nekonala v Praze, ale k Zavřelovu 

zklamání ji v premiéře uvedlo až kladenské divadlo 12. prosince 1935. 

Vlastní hra o Janu Žižkovi se skládala ze dvou částí. Představení otevírala jevištní předehra 

Hus, která byla prvním dějstvím nadcházejícího dramatu. Děj Husa byl jednoduchý. Šlo o 

dialog mezi nejmenovaným kardinálem a Mistrem Janem, který se odehrával v žaláři, kam 

kardinál přišel Husovi oznámit, že bude propuštěn, pokud podepíše listinu, v níž se podvolí 

církevní autoritě, což Hus bez zaváhání odmítl. Kardinál odchází s nepořízenou, ale ještě před 

odchodem se Husovi vyzná z vlastní ztráty víry v boha. Na zděšeného Husa křičí: Nikdo 

nevěří, slyšíš? Nikdo z tvých soudců, nikdo z tvých udavačů, nikdo... Svět tvých bohů je mrtev. 

Náboženství smrti a bolesti je překonáno. Lidé se vrátili k životu. Staří bozi vstali z mrtvých.50 

Předehra je ukončena Husovou vizí o ohni, který přivolává meč. Na scéně se objevuje Jan 

Žižka z Trocnova. 

Není nutné na tomto místě podrobně převyprávět celý děj dramatu. V zásadě se nejedná o hru 

historickou, historické jsou pouze kulisy, skrze ně Zavřel vyjadřuje svůj životní postoj – kult 

nadčlověka a přesvědčení o vlastním světodějném významu. Hra se odehrává v neurčeném 

čase a na neurčitém místě, víme jen, že se schyluje k důležité bitvě mezi císařem Zikmundem 

a Janem Žižkou. Zatímco císař je líčen, jako zhýralec a požitkář, jenž se obklopuje 

polonahými prostitutkami, Žižkova tvář je v protikladu připodobněna ...k sežehnuté soše 

anebo hustě zaškrtané mapě nějakého bojiště.51 Ještě před tím, než dojde k bitvě samotné, 

musí se Žižka vypořádat s proradnými kněžími ve vlastním vojsku. Tito kněží šíří názory 

Petra Chelčického a tím boří morálku vojska a co hůř, odhodlanost k boji. Chelčický totiž 

podle Žižky ...Poslintal každé vítězství, kterého jsem dobyl...Všichni zbabělci, všichni chudí 

duchem, všichni choří, nalomení, vydědění a poražení, celé podzemí této churavící země je na 

jeho straně.52 

                                                            
49 O svém postupu na hře Zavřel pravidelně informoval přítele, dramatika Stanislava Loma. 7. března 1935 
Lomovi napsal, že Žižku konečně dopsal: ...dramatisoval jsem Žižku jako čirého vojáka, jímž také byl. Budeš 
překvapen obsahem i formou, je to věnováno armádě a myslím, že to přijde psychologicky velmi vhod i včas. 22. 
března 1935 Lomovi píše: ...Doba Kvočen pominula. Začíná doba nás Kohoutů. Krátce před knižním vydáním 
Jana Žižky Lomovi 18. května 1935 sděloval, že dopsáním této hry končí s dramatem: ...můj agent. zástupce 
(Rosendorf) je si jist, že jím zaplaví celou ČSR... Samozřejmě, že Ti jej pošlu hned po vyjití, v úterý. Je to moje 
poslední opus – nemíním se s tím zdejším ksindlem špinit. Nervy a život (děvčata včetně) jsou důležitější něž 
„československá sláva“. Srov. LA PNP, fond Stanislav Lom, dopisy Františka Zavřela ze 7. března, 22. března a 
18. května 1935. 
50 F. Zavřel, Jan Žižka z Trocnova. Slavnostní jevištní hra o dvou dějstvích, František Hánek, Praha 1935, s. 18. 
51 Tamtéž, s. 23. 
52 Tamtéž, s. 46. 
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V těchto místech se autor prostřednictvím hlasu Jana Žižky vyjadřoval k soudobým 

politickým poměrům v zemi. Kněží, kteří hlásají Chelčického, jsou všichni pacifisté a 

levičáci, kteří již dlouho Zavřelovi leželi v žaludku, včetně prezidenta Masaryka, Edvarda 

Beneše a samozřejmě Karla Čapka. Drama vyvrcholí střetnutím, v němž slepý vojevůdce 

„vnitřním zrakem“ řídí bitvu, ve které rozdrtí císařovo vojsko. Při bitvě jej husitská žena 

nabádá, aby se svými soky neměl žádné slitování. Není proto divu, že Žižka v Zavřelově 

pojetí byl přirovnáván k osobě německého říšského kancléře: Vyhlaď je! Nezasluhují ničeho 

jiného. Jsou malí, chorobně malí. Dusí se svou malostí, trpaslíci, kteří se spikli proti obru. 

Vyhlaď je! Proč bys nad nimi váhal ty, který jsi přemohl císaře?53 

Mnozí „nepřátelé“ Františka Zavřela si tato slova samozřejmě vztáhli na sebe. Exaltovanost 

těchto slov, jež nijak nevybočuje z celku dramatu, zřetelně ukazuje, že Zavřelův Žižka nebyl 

k osobě německého říšského kancléře některými kritiky přirovnáván náhodou. 

Jako zajímavé se může jevit také srovnání Zavřelova Jana Žižky z Trocnova s poznámkami k 

divadelní hře o husitech Ladislava Klímy, které vznikly někdy kolem roku 1918.54 Klíma 

v nich představuje Žižku bezmála jako božskou bytost a ztělesněnou vůli k vítězství. 

Poznámky určené původně pro Klímova přítele a občasného spoluautora, Arnošta Dvořáka, 

který o husitech, jak již víme, napsal vlastní opus, nebyly Dvořákem akceptovány. Rozhodně 

však měly vliv na Zavřela, který Klímův obraz Žižky víceméně převzal pro svou hru. 

 

HEROIKA, EVA… TOTIŽ VALKÝRA 

Příběh slavné operní pěvkyně Evy, která ač českého původu žije v Berlíně v přepychovém 

bytě na Kurfürstendammu a ve volných chvílích si listuje v jednom z dvaceti foliantů 

výmarského vydání Nietzscheho, napsal František Zavřel v průběhu roku 1937 a krátce na to 

vydal v nakladatelství Vojtěcha Šeby v Praze. Tímto románem Zavřel po delší době opět, 

alespoň nakrátko, strhl pozornost literárních kritiků na svou osobu. V týdeníku Rozhledy po 

literatuře a umění, který vydával Svaz českých knihkupců a nakladatelů za redakce Františka 

Halase o Zavřelově novém románu psal bezmála s nadšením katolický kněz Václav Kunz 

(1871–1942). Stranou ponechal Zavřelovu kritiku pražské kulturní společnosti, jež románu 

dávala punc pamfletu, a zcela se soustředil na napínavý příběh, který prožívá hlavní hrdinka 

Eva při hledání své „ztracené“ dcery.55 Recenzent ovšem pominul, že zajímavě postavený 

                                                            
53 Tamtéž, s. 55. 
54 Ladislav Klíma, Husité a jiné prózy (ed. Miroslav Kromiš), Pražská imaginace, Praha 1991. 
55 V. K. [= Václav Kunz], František Zavřel: Eva, Rozhledy po literatuře a umění 6, 1937, č. 40, s. 308–309. 
V podobném duchu byla o románu napsána i krátká noticka v časopise Zvon. Srov. drb. [= Jaromír Borecký], 
František Zavřel, Eva, Zvon 38, 1937/1938, č. 30/31, s. 433–434. 
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příběh, jemuž skutečně nelze upřít určitou míru napětí, autorovi znovu posloužil 

k sebeprezentaci svých politických názorů. Eva sice pochází z Československa, ale svých 

úspěchů může dosahovat jen za hranicemi této malé a podlé země, jež zahubí každý talent 

hned v zárodku, jak může koneckonců dosvědčit „dramatik na pranýři“, autor divadelní hry o 

Friedrichu Nietzschem, kterou Evě chodí předčítat její německý překladatel. Itálie v čele 

s božským Ducem a Německo jsou v knize zeměmi, kde se dějí zázraky, oproti tomu Francie 

ovládaná levicovou Lidovou frontou, je zemí hanebností a jen v takové zemi může být Evina 

čtrnáctiletá dcera zprzněna chlípným černochem, který ji ještě k tomu nakazí syfilidou a 

nakonec prodá do afrického nevěstince. Takto nový Zavřelův román vnímal Julius Fučík, 

který mu věnoval obsáhlou úvahu v Tvorbě. V textu, který Fučík nazval Morče nadčlovíček 

s autorem nemilosrdně zúčtoval, když napsal, že ani jako dramatik, ani jako romanopisec 

Zavřel neznamená vůbec nic, neboť jeho dílo je jen dokladem myšlení měšťáka, který se 

…staví na chůdy něčí osobnosti, aby se zdál větší…56 

Zajímavé je, že román Eva se v roce 1940 objevil pod názvem Valkýra, nebyl ovšem 

prezentován jako nové či přepracované vydání. Obě knihy jsou totožné, mají i stejného 

nakladatele Vojtěcha Šebu, liší se jen názvem a obálkou. Zdá se, že v roce 1940 chtěl Zavřel 

rychle vydat román a Šebovi zřejmě zůstala uskladněná část neprodaného nákladu z roku 

1937. Vytištěné knižní bloky románu Eva byly opatřeny pouze odlišným titulním listem a 

vevázány do nové vazby s obálkou, které vévodil poloakt mladé ženy vznášející se nad 

titulkem Valkýra. Přejmenování románu tak bylo jen průhledným obchodním tahem.57 

Román Eva vznikal souběžně se Zavřelovým novým dramatem Nietzsche, které v roce 1937 

vydal v souboru tří her pod názvem Heroika. Krom dvou již inscenovaných her Jan Žižka 

z Trocnova a Kristus sem Zavřel zařadil i svou novou, dosud neinscenovanou hru Nietzsche, u 

které předpokládal zájem ze strany zahraničních divadelních agentur. A nebylo divu, neboť 

dramatem o velkém filozofovi vyvrcholil Zavřelův obdiv k Benitu Mussolinimu a k italskému 

fašismu. 

Drama o Janu Žižkovi v Heroice vyšlo pod názvem Hus. Zavřel do jednoho celku sloučil 

původní jevištní předehru o Husovi, kterou před uvedením na vinohradské scéně dodatečně 

připsal na žádost režiséra Salzera. Předehra se tak v nové úpravě stala prvním dějstvím 

nadcházejícího dramatu, jež se pak již shodovalo s původní verzí hry z roku 1935.  

                                                            
56 –jef– [= Julius Fučík], Morče nadčlovíček, Tvorba 13, 1938, č. 12. Cit dle: J. Fučík, Stati o literatuře (Dílo 
Julia Fučíka VI.), Svoboda, Praha 1951, s. 259. 
57 V dopisnici z roku 1940 Zavřel napsal Leopoldu Mazáčovi, že román, který momentálně ohlašuje nakladatel 
Šeba pod názvem Valkýra je jeho román Eva, napsaný před třemi roky. Srov. LA PNP, dopisnice F. Zavřela L. 
Mazáčovi z 3. září 1940. 
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Patrně nejoriginálnějším způsobem Zavřel přistoupil ke zpracování biblického tématu o 

Kristovi. Ještě před vyjitím Heroiky proběhla 18. března 1937 premiéra této hry v Národním 

divadle v režii Aleše Podhorského. Ačkoliv se toto výpravné a herecky náročné představení 

hrálo jen osmkrát, nebyly reakce odmítavé, i když podle mínění většiny kritiků na tom více 

než text hry mělo zásluhu spíše režisérovo pojetí a herecký výkon Eduarda Kohouta v roli 

Ježíše.58 

Zavřel pojal své drama ve stylu tradičních pašijových her, kde dochází k otevřenému souboji 

mezi dobrem a zlem. Už v prvním dějství se setkává Kristus se Satanem, který se nechce 

vzdát své vlády nad lidstvem. A v duchu Zavřelových postav zde Kristus vystupuje jako 

sebevědomý hrdina, který Satana vyzývá k nadcházejícímu boji. Poté co je Kristus farizeji 

očerněn a předveden před Piláta, následuje rozhovor mezi Pilátem, Kristem a Satanem, který 

zde vystupuje jako advocatus diaboli, tedy vlastně jako Kristův obhájce. Rozhovor patří 

k nesporným vrcholům celé hry. Farizejové žádají vynesení rozsudku smrti, a zatímco jej 

Kristus pokorně přijímá, snaží se Satan Piláta rozličnými argumenty přesvědčit a rozsudek 

zvrátit, neboť ví, že jen smrtí na kříži a následným zmrtvýchvstáním může Kristus porazit 

smrt a tedy i jeho samotného. Kristovým zmrtvýchvstáním však zlo nezmizí, Satan se ukryje 

do nitra židovských farizejů, neboť jen v pokrytcích a lhářích zlo zůstává věčné. Motiv vtělení 

zla do farizejů je Zavřelem silně akcentován a je zcela zjevné, že v kontextu roku 1937, kdy 

v sousedním Německu již dva roky platily Norimberské zákony a vlna antisemitismu se šířila 

bezmála celou Evropou, mohlo být vyznění hry leckým vnímáno jako silně protižidovské. 

Ve své recenzi v Právu lidu našel řadu pozitiv i kritický A. M. Píša, který oproti předchozímu 

Janu Žižkovi z Trocnova Zavřela pochválil, že tentokrát nechal stranou nehorázné siláctví a 

napsal drama, ve kterém se mu podařilo v několika dobře napsaných scénách vyhmátnout 

podstatu biblického tématu a divákovi nabídnout vzrušující a dynamickou podívanou 

s vynikajícím třetím dějstvím, kde se před divákem odehrává strhující disputace mezi 

Satanem, Pilátem a farizeji o lidskou duši.59  

                                                            
58 K důvodům proč byla vcelku příznivě hodnocená hra o Kristovi stažena z repertoárů po osmi představeních, se 
František Zavřel vrátil za protektorátu v jednom z dopisů Augustovi von Hoop. Drama Kristus prý původně 
zadal pouze pražskému Německému divadlu, jenomže tam se údajně proti hře vzbouřili herci, kteří v ní odmítli 
hrát pro její protižidovské vyznění. Hru pak uvedlo pražské Národní divadlo, ovšem tehdy se pro změnu proti 
hře postavil kanovník Bohumil Stašek, jenž intervenoval u ředitele Národního divadla tak mohutně, až dosáhl 
jejího stažení z repertoáru. Srov. NA Praha, fond Úřad říšského protektora, Praha – fond 114, dopis F. Zavřela A. 
von Hoop z 28. října 1943, sig. 114-201-6, k. č. 199. 
59 AMP.  [= Antonín Matěj Píša], Kristus a Satan, Právo lidu 46, 1937, č. 68, 20. 3., s. 4. Jako dramatických 
přínos Zavřelova Krista vnímal ve své recenzi také A. M. Brousil, Zavřelovo drama o Kristu a Satanovi, Venkov 
32, 1936, č. 68, 20. 3., s. 6. Kritičtější než Píša byl tentokrát Miroslav Rutte, který napsal, že Zavřelovy 
dramatické kusy z poslední doby nepůsobí příliš věrohodně, neboť autor, jenž píše jedním dechem o Žižkovi, 
Kristovi i Nietzschem vyvolává ve čtenáři (divákovi) dojem, že jeho postavy jsou jen záminkou k vlastním 
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Méně nakloněn pak byl nové hře Eduard Bass, který ve své recenzi napsal, že Zavřelův 

výklad mesiášského mýtu je prostinký a přizpůsobený hlavně na vnější divadelní efekt. Ten je 

pak podle recenzenta zdařilý, nicméně ne tak zásluhou autora, jako spíše přičiněním režiséra 

představení Aleše Podhorského, který slabý text převedl do působivého celku.60 

Osud třetí Zavřelovy hry Nietzsche z cyklu Heroika je také velice zajímavý. Tato hra, která je 

vlastně disputací Friedricha Nietzcheho s F. M. Dostojevským, Cosimou Wagnerovou a 

Napoleonem, nebyla nikdy na jevišti realizována, ačkoliv o to Zavřel velmi usiloval. Hru 

nechal přeložit do italštiny, německý překlad obstaral Zavřelův dlouholetý přítel, velvyslanec 

v Rakousku Ferdinand Marek, a snažil se její uvedení prosadit za hranicemi.  

V letech 1937–1938 její uvedení v českých divadlech bylo dost nepravděpodobné, neboť se 

jednalo o hru silně tendenční. Zavřel hru věnoval Vůdcům nové Evropy, rozuměj diktátorským 

režimům, z nichž autora nejvíce oslovoval ten italský. Proto je Nietzsche Zavřelem vykreslen 

bezmála jako prorok, jenž lidstvu zvěstuje příchod nadčlověka. Tuto tendenčnost dramatu 

vnímal jako škodlivou jediný recenzent Heroiky Antonín Martin Brousil ve Venkovu, když o 

hře Nietzsche napsal: …tato Zavřelova aprobace dnešních vládců není místná, neboť 

kterýkoliv z nich chodil jen do některých tříd u Nietzscheho, než aby si zasloužil absolutorium 

z celé jeho školy…61  

Pokud trochu předběhněme v případě hry Nietzsche v čase, tak je možná trochu překvapí, že 

ani v letech pozdějších, tedy v období druhé republiky a za protektorátu, nebylo snadné hru 

prosadit k inscenaci a také se to Zavřelovi nepodařilo, přestože hru vnímal nejen on jako 

oslavu diktátorských režimů v Evropě.   

V lednu 1941 se za změněných politických podmínek Zavřel opětovně pokoušel hru prosadit 

na česká jeviště. Snad pod vlivem vzrůstajícího sebevědomí, neboť byl právě v lednu 1941 po 

deseti letech opět přijat do státních služeb, hru zadal Vinohradskému divadlu. Ředitelství však 

text muselo předložit cenzuře, navíc šéf vinohradské činohry Bohuš Stejskal, kterému zřejmě 

Zavřelův Nietzsche nebyl příliš pochuti, neopomněl dodat, že hra byla na území Německa 

                                                                                                                                                                                          
siláckým a samolibým postojům. Celkově však inscenaci hodnotil jako poměrně zdařilou, i když nepříliš 
originální. Srov. M. Rutte, Nevezmeš jména božího nadarmo, Národní listy 77, 1937, č. 79, 20. 3., s. 5. 
60 B [= Eduard Bass], Zavřelův Kristus, Lidové noviny 45, 1937, č. 144, 20. 3., s. 9. 
61 A. M. Brousil, Dramatická „Heroika“ Františka Zavřela, Venkov 33, 1938, č. 91, 17. 4., s. 9–10. Zajímavé je, 
že Antonín Martin Brousil (1907–1986) byl jediný, kdo se v recenzi zhodnocení Heroiky věnoval. Přitom Zavřel 
sám neměl o recenzentovi příliš valné mínění, když ještě v roce 1934 Macharovi napsal, že do deníku Venkov 
píše kromě Hilberta posudky o divadle jakýsi Brousil, neschopný kritik, komunista a ještě navíc homosexuál. Na 
druhou stranu by nepřekvapilo, kdyby svůj vztah k Brousilovi po jeho pochvalných recenzích přehodnotil. Osud 
A. M. Brousila by sám stál za samostatnou studii. Původně recenzent agrárnického Venkova se po roce 1948 stal, 
jak Zavřel předpověděl, komunistou a svůj další profesní život spojil se státním filmem. Podílel se na vzniku 
AMU a později FAMU, kde byl rektorem v letech 1949–1970. 
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zakázána.62 Vedle toho se do věci vložil i autor sám, který nelenil a na ministerstvo vnitra 

zaslal vlastní dopis, kde uvedl, že hru v překladech četli i Adolf Hitler a Benito Mussolini a 

velmi pochvalně se o ní prý rovněž vyjádřili Gerhard Hauptmann a Richard Strauss.63 V první 

polovině roku 1941 Zavřel zároveň plánoval vydání své pentalogie Polobozi, kam měl být 

Nietzsche také zařazen. Pentalogie skutečně vyšla ovšem drama nazvané Nietzsche bychom 

zde hledali marně, a přece se v knize nachází. Zavřel vše vysvětluje v dopise, který adresoval 

znovu na ministerstvo vnitra, tentokrát v únoru 1941: …dovoluji si sděliti, že v krátké době 

vyjde svazek mých posledních 5 dramat PENTALOGIE. NIETZSCHE se tam jmenuje 

NAPOLEON, pátý, politický, akt je tam vynechán a nejdůležitější 4, je dialog s Napoleonem, 

tak jak byl původně.64 V čem však bylo poslední, páté dějství tak problematické, že se jej 

nakonec Zavřel rozhodl zcela dobrovolně ze hry vypustit v domnění, že tím dopomůže 

k přijetí hry?  

Podstatu pátého dějství tvořil dlouhý monolog teologa Franze Overbecka, proslovený ve 

chvíli, kdy Friedrich Nietzsche umírá. Overbeck zvěstuje shromážděným novinářům filozofův 

návrat skrze nové vůdce Evropy: Musíte mne ztratit, abyste mne nalezli, řekl. Ztratíme ho, 

bohužel. Friedrich Nietzsche nás opouští na dlouhou, dlouhou dobu. Ale vrátí se. Myšlenky, 

které hlásal, nejsou ztraceny. Vůdčí lidé, jejichž cesty připravoval, je uskuteční. V této zemi, 

jak tomu on věřil, objeví se prvý. Druzí budou následovat. Friedrich Nietzsche se vrátí. 

Dobude Evropu. Jeho žáci, kteří provedou jeho bitevní plán, dali se na pochod. Slyšíte jejich 

píseň? Vaše děti ji budou zpívat, kráčejíce kupředu. Evropa bude zachráněna. Chaos bude 

spoután. Jed bude vyhlazen. Lidstvo bude zbaveno pout. Tážete se, kdo to učiní? Nevěříte 

svým zrakům? Nevěříte svému sluchu? Chtěli byste hmatat, co lze pouze tušit? Se svými žáky, 

které vyburcuje k útoku Friedrich Nietzsche. Nešťastný, ale veliký Friedrich Nietzsche. (Je 

slyšeti z dálky píseň: 'Giovinezza, Giovinezza!' Chudá zeď, dělící předsíň od Nietzscheovy 

pracovny, zmizí a před diváky, jejichž počet stále roste, objeví se Řím a Mussolini. Následují 

velká města evropských států s jejich vůdci. Scéna se zavře.).65 Tento hold Mussolinimu 

Němcům zřejmě příliš nekonvenoval, ostatně stejně smýšlel i Emanuel Moravec, když o rok 

později po přečtení Nietzscheho Zavřelovi napsal: Co říkám Nietzschemu? Vadí mi tam na 

konci ten Mussolini. Mussolini po mém byl pouze Janem Křtitelem, který ohlásil toho, jenž 

                                                            
62 NA Praha, fond Ministerstvo vnitra − nová registratura, složka Divadelní hra: „Friedrich Nietzsche“, dopis 
Zemského úřadu v Praze ministerstvu vnitra ze dne 25. ledna 1941, k. č. 5035. 
63 Tamtéž, dopis F. Zavřela z 25. ledna 1941. 
64 Tamtéž, dopis F. Zavřela z 12. února 1941. 
65 F. Zavřel, Heroika. Kristus, Hus, Nietzsche, Cesta, Praha 1937, s. 208. 
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přijde. Mussolini mnoho hraje, Adolf Hitler je nehybný a velikým právě ve své prostotě a 

nehledanosti.66 

Zavřelova vlastní iniciativa s vypuštěním posledního dějství se nakonec stejně ukázala jako 

zbytečná, neboť 11. února 1941 doporučil říšský protektor Konstantin von Neurath, aby od 

plánovaného uvedení Zavřelovy hry bylo prozatím upuštěno.67 

Společně s Heroikou Zavřel vydal i několikastránkový leták nazvaný Dramatik na pranýři. 

Vrací se v něm k okolnostem uvedení hry Kristus v Národním divadle. Podle Zavřela to byl 

opět Karel Čapek, kdo se neblaze podepsal na přijetí jeho hry. Tentokrát Zavřelovi 

zkomplikoval život svou Bílou nemocí, která odsunula Krista na pozdější termín: Neviděl 

jsem tuto pacifistickou hru, slyšel jsem pouze zdrcující soud lidí, kteří rozumějí divadlu, psal 

Zavřel ve svém letáku. Pacifismus tam arci slaví hotové orgie, jak se na pana Čapka sluší a 

patří. Jak vhodné a jak výchovné pro národ, ohrožený ze všech, doslova a do písmene ze 

všech stran.68 V útočném duchu pak pokračuje i v dalším textu. Jeho Jan Žižka z Trocnova 

byl nepochopen, Nietzsche není určen pro české obecenstvo, které by mu nedokázalo 

porozumět, německý překlad hry je již hotový, italský by měl podle Zavřela vyjít v nejbližší 

době. Myšlenky, které před deseti lety vyslovil ve své ódě na Mussoliniho, se začínají 

bezezbytku naplňovat, stejně tak jeho vize budoucí nové Evropy, jež se objevily 

v konfiskovaném Fortinbrasovi. Autor však nehodlá kapitulovat, neboť je přesvědčen, že jeho 

dramata přežijí věky v duchu Horatiova verše: Exegi monumentum aere perennius.69 

(Dokončil jsem pomník trvalejší než kov.) 

 

HLEDAČI ZLATA 

Z četných zmínek v korespondenci Františka Zavřela vyplývá, že jeho návrat k literatuře a 

divadlu byl motivován neblahou situací v advokacii, což dnešnímu člověku může znít jako 

hlas z jiného světa. Doba, kdy se advokát lépe uživil jako literát či dramatik se již zřejmě 

nebude opakovat. Přestože byl Zavřelův návrat do divadelního prostředí halasný a jak jsme již 

                                                            
66 Archiv bezpečnostních složek (ABS) Praha, fond Zemský odbor bezpečnostní II. v Praze, dopis Emanuela 
Moravce Františku Zavřelovi z 16. srpna 1942, sign. 315-196-6. 
67 NA Praha, fond Ministerstvo vnitra − nová registratura, složka Divadelní hra: „Friedrich Nietzsche“, opis 
dopisu ministerstva školství a národní osvěty ředitelství Vinohradského divadla z 15. února 1941, k. č. 5035. 
68 F. Zavřel, Dramatik na pranýři, leták vydaný vlastním nákladem a datovaný 5. května 1937, s. 3, soukromá 
sbírka autora. Znovu se Zavřel o Čapkovu Bílou nemoc otřel za protektorátů, kde na její adresu napsal: „Bílá 
nemoc“ se stala válečným heslem české politiky i českého divadla. Sotva na ni uschl inkoust, byla ihned uvedena 
do Národního divadla. Můj „Kristus“ byl okamžitě odsunut do Stavovského divadla na pozdější dobu… Srov. F. 
Zavřel, Dokument doby, Národní politika 59, 1941, č. 116, 26. 4., s. 6. 
69 F. Zavřel, Dramatik na pranýři, s. 6. 
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viděli v případě dramatu Jan Žižka z Trocnova i kontroverzní, Zavřel se nadále snažil vyvíjet i 

neliterární činnost. 

V březnu 1938 Zavřelovo jméno figuruje pod poněkud obskurním projektem, který se zabýval 

obnovením těžby zlata v Československu. V archivu České národní banky se dochoval 

obsáhlý elaborát, který sepsal „zlatodůlní praktik“ Karel Hruška a právník František Zavřel. 

Tento materiál autoři adresovali předsedovi vlády Milanu Hodžovi v březnu 1938 a praví se 

v něm mimo jiné, že se v minulých dnech zástupce jisté anglické společnosti obrátil na 

ministra bez portfeje Franze Spinu s návrhem na obnovení těžby zlata v Československu. 

Hruška se Zavřelem proto navrhují vytvoření společnosti, která by zahrnovala důlní 

odborníky, politiky, národohospodáře a finančníky, jež by měla případnou těžbu zlata pod 

svou kontrolou. Oba autoři rovněž požadovali vlastní jmenování do vytvořené společnosti, 

František Zavřel jakožto právní expert a Karel Hruška v pozici důlního odborníka.70 

Diskuse o obnovení těžby zlata v Československu se objevily již v roce 1936. Tehdy se 

jednalo o možnosti započetí těžby v jílovském zlatonosném revíru. Rozsáhlý průzkum však 

byl i v důsledku války přerušen a ukončen byl až v roce 1958. Právě k této lokalitě se 

vztahoval Hruškův a Zavřelův projekt. Vše nasvědčuje tomu, že již započatý průzkum 

nevyžadoval založení nové společnosti, od které si zřejmě oba pánové slibovali finanční 

zajištění v budoucnu. 

Z korespondence Františka Zavřela s náměstkem ředitele Živnobanky Vojtěchem Mixou 

vyplývá, že Zavřel se na jaře 1938 rozhodl svou advokátskou praxi ukončit. V minulosti 

zřejmě dostal předběžný příslib uplatnění v plzeňské Škodovce a nyní Mixu žádal o intervenci 

ve svůj prospěch.71 Náměstek Jaroslava Preisse však byl nucen Zavřelovi sdělit, že jeho 

možnosti skutečně nejsou tak velké, aby se mohl jen tak obrátit na generálního ředitele 

Škodovky Adolfa Vamberského.72 Bez ohledu na to se Zavřel na Mixu i nadále obracel 

zejména se svými plány na obnovení těžby zlata. Situace se však pro něj pozvolna stávala 

neúnosnou, neboť koncem září 1938, jen dva dny před mnichovskou konferencí, opětovně 

Mixovi psal, že jeho finanční situace je téměř bezvýchodná: jsem v této dramatické době 

v pensi – v pensi jako dramatik…, jako stylista…, jako zlatokop a moje pense činí 900 Kč.73 

Kdoví, zda to nebyl jeden z důvodů, proč František Zavřel nevnímal mnichovské události jako 

jen jako pohromu, ale ze svého osobního hlediska jako svého druhu satisfakci, kdy ze scény 

                                                            
70 AČNB, fond Národní banka československá 1935–1944, složka č. 1, k č. 1983. 
71 AČNB, fond Živnostenská banka, korespondence V. Mixy, dopis F. Zavřela V. Mixovi z 21. března 1938, 
složka č. 1, k. č. 1018 
72 Tamtéž, opis dopisu V. Mixy F. Zavřelovi z 21. března 1938. 
73 Tamtéž, dopis F. Zavřela V. Mixovi z 27. září 1938. 
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odcházeli ti, jež mu bránili v tvůrčím rozletu. Pozvolné účtování se starým režimem přinášelo 

nové možnosti těm, kteří se cítili být předchozí érou zastrčení, opomíjení, nedocenění a 

zrazení. K takovým lidem se František Zavřel bezpochyby počítal. K příslovečnému střídání 

elit chtěl sám přispět svým aktivismem v podobě uměleckého díla, knihou. Soubor svých 

útočných epigramů, které v průběhu třicátých let publikoval převážně v denním tisku opatřil 

titulem, který na straně jedné programově odkazoval k tradici nekompromisního satirika a 

novináře Karla Havlíčka Borovského a na straně druhé k autorovu rodnému kraji. Sbírka 

Pozdrav od Borové vyšla jako soukromý tisk na podzim roku 1938: Vyhodili jste mne 

z úřadu,/ z divadla, odevšad, kam jste mohli./ Teď jste dole, hoši. Nepomohly/ vaše metody. 

Hle, k západu/ klesá hvězda, pod kterou jste narozeni./ U konce je p. t. „obrození“./ Nyní vy 

budete vyhozeni.74 

 

 

                                                            
74 F. Zavřel, Pozdrav od Borové. Epigramy, vlastním nákladem, Praha 1938, s. 52. 
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9. ZA ŽIVA POHŘBEN 

 

„Jak mi vysvětlíte, že k nám chodí taková spousta Čechů a zdraví Heil Hitler?“ zeptal se 

jeden Němec Mileny Jesenské. „Čechů? To je určitě omyl.“„Není to omyl. Chodí k nám do 

úřadu, zvedají pravici a říkají Heil Hitler. Proč? Mohl bych vám vyprávět o jednom 

spisovateli, který se usilovně stará o to – už teď a honem –, aby jeho dramata byla provedena 

na berlínském jevišti. Mohl bych vám vyprávět o mnoha, kteří dělají víc, než musí, přehorlivě, 

upachtěně.“1 

 

K tomuto umění nerozlišovat kolaboraci s nacisty od nesocialistických a nemarxistických 

názorů přispěly individuální a tragické osudy některých významných osobností naší vědy a 

kultury.2 

 

Antimilitarismus? Německo a Sovětský svaz momentálně budují nejmocnější armády, jaké svět 

viděl! Hitler chce ovládnout celý svět. Rusko jakbysmet. Máme být antimilitaristé a nechat se 

vyvraždit jako světci?3 

Slovutný mistře, nařídil jsem nakladateli, aby Vám poslal mé „Polobohy“. Proč jste je 

vrátil?4 

 

Na shledanou, Františku ZAVŘELI, dramatiku, umělče a tvrdý, opravdový český chlape, 

nedotčený společenským bahnem pražské džungle.5 

 

7485 Zavřel Frant.: Všechny spisy (romány i divadelní kusy) /Autor fašista.6 

 

V jedné části Škvoreckého románu Příběh inženýra lidských duší, přemítá Danny Smiřický 

nad nespravedlivým osudem přítelkyně Nadi, která pomalu podléhá zhoubné chorobě: 

V tomhle ošklivém vesmíru nemůže přece nic krásného věčně existovat. Je přece založen na 
                                                            
1 Marius Szczygieł, Gottland, Dokořán – Máj, Praha 2007, s. 54–55, autor zde citoval podle článku Mileny 
Jesenské, Praha, ráno 15. března 1939, Přítomnost 16, 1939, č. 12, 22. 3., s. 185. 
2 František Červinka, Česká kultura a okupace, Torst, Praha 2002, s. 26 
3 Willem Frederik Hermans, Temná komora Damoklova, Host, Brno 2010, s. 14. 
4 Vzkaz Františka Zavřela Jaroslavu Kvapilovi na listu novin pravděpodobně z roku 1944, Srov. LA PNP, fond 
Jaroslav Kvapil, tisky. 
5 Nepodepsáno, Dramatik na pranýři, Moravskoslezské slovo 23, 1941, č. 25, 21. 6., s. 6. 
6 Seznam nepřátelské, závadné, zastaralé a nežádoucí literatury z roku 1954, Srov. Petr Šámal, Soustružníci 
lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů 
zakázaných knih), Academia, Praha 2009, s. 462. 
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krutosti a lhostejnosti. Nic spravedlivého v něm neexistuje. Je prázdný, nanejvýš někde sedí 

nějaký gangster, nějaký Al Capone všehomíra, to jsem měl z nějaké básničky nějakého 

chudáka, jemuž žena zemřela na mozkový nádor. Al Capone všehomíra. A Naďa umírá.7 

Oním chudákem, jemuž zemřela žena, byl František Zavřel. Báseň, kterou si Škvorecký 

vypůjčil pro svůj román, byla součástí Zavřelovy sbírky Památce Milady Pakůrové, která 

vyšla jen pár měsíců po smrti Zavřelovy přítelkyně a později ještě v několika dalších 

vydáních.8 Milada Pakůrová zemřela 2. května 1938, v létě pak sbírka vyšla, a stejně jako pro 

Československo byl rok 1938 v mnoha ohledech osudový, byl v lecčems přelomový i pro 

Františka Zavřela. Náhlá smrt mladé ženy v něm vyvolala potřebu se ze svého smutku vypsat 

prostřednictvím veršů. Snad ani nečekal, že svými básněmi dosáhne takového úspěchu. O 

knize In memoriam Milady Pakůrové se pochvalně vyslovili i kritici, kteří v minulosti nebyli 

Zavřelovi nijak nakloněni. Pozitivně referovali např. Jiří Karásek ze Lvovic, Arne Novák, 

Jindřich Vodák či básník Josef Hora.9 Všichni se v zásadě shodli, že Zavřel konečně potlačil 

svůj egoismus a velikášství, aby se vyznal z lásky k předčasně zemřelé milence. Slovy Arne 

Nováka však v závěru knihy opět do popředí vstoupil ...vzpurný elegik, jehož …ani lože 

umírající ženy, ani předčasný hrob nezdržují, aby se nevyrovnal se svými odpůrci, aby 

neproklínal nespravedlivý světa řád.10 V tomto ohledu patří Zavřelova sbírka skutečně k tomu 

nejlepšímu, co autor za svého života vytvořil. 

Rok 1938, rok smrti Milady Pakůrové, byl zároveň rokem počátku konce Československé 

republiky. Přijetí Mnichovské dohody způsobilo, že Zavřel, alespoň takto to tehdy vnímal, 

dosáhl zadostiučinění. Jasně se pro něj ukázaly limity československé demokracie a vlády 

Edvarda Beneše. Krátce po vydání sbírky In memoriam se Zavřel opět představil jako jízlivý 

autor, který si s gustem rád přiloží polínko pod pomyslnou hranici okleštěného státu. Kniha 

epigramů Pozdrav od Borové se jako soukromý tisk objevila již na podzim 1938. V letáku, 

který vydání knihy předcházel, autor čtenářům sliboval texty, v nichž uslyší tep přítomné 

                                                            
7 Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší 2, Atlantis, Brno 1992, s. 92. 
8 F. Zavřel, Památce Milady Pakůrové, vlastním nákladem, Praha 1938. V dalších letech Zavřel tuto sbírku 
původně dvaceti básní rozšiřoval o nové verše a vydával pod upravenými názvy např. In memoriam Milady 
Pakůrové, vlastním nákladem, Praha 1939. V roce 1940 sbírka vyšla třikrát: A porta inferi, vlastním nákladem, 
Praha 1940, Rekviem aeternam, kdy byla připojena ke knižnímu vydáni dramatu Valdštýn, srov. F. Zavřel, 
Valdštýn, vlastním nákladem, Praha 1940 a do třetice s názvem Pomník Miladě a Heleně, vlastním nákladem, 
Praha 1940. V roce 1941 pak sbírka vyšla v nakladatelství EMNA V. E. Coufala s názvem Verše o lásce a smrti, 
Praha 1941, tehdy obsahovali již sto padesát číslovaných básní. Poslední vydání se objevilo na začátku roku 
1945 v nakladatelství Leopolda Mazáče. Se zkráceným názvem In memoriam sbírka vyšla v jednom svazku 
s dramatem Kristus a románem Věčné mládí. Některé starší básně byly vypuštěny, celkem sbírka obsahovala sto 
čtyřicet čtyři číslovaných básni. 
9 Téměř kompletní výběr z ohlasů na svou básnickou sbírku přetiskl František Zavřel v knize Za živa pohřben, 3. 
vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, s. 203−213. 
10 Tamtéž, s. 206. 
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doby a pochopí osudnou příčinu současné katastrofy.11 Těžko soudit, zda z otištěných 

epigramů někdo mohl pochopit příčinu oné katastrofy, jež se o pár měsíců později vtělila do 

zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Jisté je, že v Zavřelových očích to byli především 

Masaryk s Benešem, kteří se stali hlavními strůjci ztráty státní suverenity. 

Tehdy jako tenkrát se dostaly ke slovu zneuznané, obskurní existence, domnívající se, že vývoj 

dal jejich skuhrání za pravdu, a – právem – soudící, že se konečně dočkaly své velké životní 

příležitosti, napsal v pronikavé analýze pomnichovského období Vilém Hejl, který v období 

druhé republiky viděl paralelu k posrpnovému vývoji v Československu.12  

Možná to bylo autorovo vzrůstající sebevědomí, možná nemístná holedbavost, která Zavřela 

přivedla k tomu, že se v prvních měsících roku 1939 domluvil s nakladatelem Karlem 

Chromovským na novém vydání knihy Pozdrav od Borové. Zatímco první vydání vyšlo 

v omezeném nákladu devadesáti devíti číslovaných svazků jako soukromý tisk, nové vydání 

šlo již volně do prodeje. Toto vydání se však od předchozího odlišovalo lehce 

přehlédnutelným detailem. V závěru knihy Zavřel uváděl soupis dosud vydaných děl, včetně 

děl připravených do tisku. Jako poslední položka seznamu byla uvedena tetralogie Heroika, 

jež má obsahovat následující díla: Kristus, Hus, Friedrich Nietzsche a …Adolf Hitler.13 Nezdá 

se příliš pravděpodobné, že by Zavřel měl hru pod tímto názvem v rukopise, stejně tak vůbec 

není jisté, zda by takovou hru skutečně napsal. Koneckonců Zavřel od časného mládí uváděl 

v seznamech připravovaných titulů všelicos a jen málokdy skutečně napsal a nakonec vydal 

to, co dříve sliboval. Realitě se zdá bližší skutečnost, že touto poznámkou chtěl hlavně 

provokovat, i když nelze pominout zištné zájmy. Druhé vydání Zavřelovy sbírky totiž vyšlo 

jen několik dní před březnovou okupací, kromě toho jméno Františka Zavřela v těchto dnech 

figurovalo na seznamu členů budoucího Národního svazu pro kulturní a hospodářskou 

spolupráci s Němci. 

Návrh na registraci svazu byl adresován 3. března 1939 na ministerstvo vnitra. Účelem spolku 

jest pracovati k vytvoření přátelských vztahů mezi Čechy a Němci, položiti pevné základy 

k vytvoření důvěryhodných, otevřených, čestných a poctivých styků mezi oběma národy, jimiž 

by samostatnost a nezávislost českého národa ve všech směrech do budoucnosti byla 

                                                            
11 F. Zavřel, Pozdrav od Borové, leták, soukromá sbírka autora. 
12 Vilém Hejl, Rozvrat. Mnichov náš osud, Sixty-Eight Publisher, Toronto 1989, s. 45. Analýze pomnichovského 
období se věnovala celá řada autorů. Vedle již klasické práce Václava Černého Pláč Koruny české, jež vyšla 
poprvé v Sixty-Eight Publisher v roce 1977, sem můžeme zařadit soubor úvah Jana Tesaře Mnichovský komplex 
(2000), dále historické práce Jana Rataje O autoritativní národní stát (1997) a Jana Gebharta a Jana Kuklíka 
Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenské a kulturním životě (2004). 
13 F. Zavřel, Pozdrav do Borové, 2. vydání, Karel Chromovský, Praha 1939, s. 151. Pro úplnost dodejme, že 
v roce 1940 vydal Zavřel své epigramy po třetí znovu jako soukromý tisk, nyní pod názvem Po boji. Epigramy 
1927–1938. 
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podpořena a zabezpečena… praví se v navržených stanovách, pod kterými bylo kromě 

Zavřela podepsáno několik právníků a lékařů, z nichž se mnozí po březnu 1939 objevili 

v rozlišných fašistických a kolaborantských stranách či skupinách.14 Okupace 

Československa v březnu 1939 nakonec přerušila aktivity spojené se založením svazu. Ten 

byl oficiálně ustanoven pod názvem Český svaz pro spolupráci s Němci (ČSSN) na ustavující 

schůzi v pražském Domě spolku inženýrů a architektů až 30. srpna 1939. Podle novinové 

zprávy František Zavřel se ve vedení svazu již neobjevil. Ve vedení se naopak objevily 

významné osobnosti kulturního a vědeckého života jako historikové Josef Šusta a Josef 

Matoušek, z původních iniciátorů svazu byli do vedení zvolení jen Roman Saturník a Karel 

Langer.15 

Vzhledem k tomu, že František Zavřel se v druhé polovině třicátých let pohyboval 

v prostřední pravicových a fašistických uskupení byl sledován policií a v archivech se 

dochovalo několik zpráv o jeho činnosti. Pražské policejní ředitelství tak 11. března 1939 

získalo zprávu o činnosti Františka Zavřela, ve které se mimo jiné hovoří o Zavřelově krajně 

nacionálním smýšlení …který vždy velmi ostře postupoval proti býv. našemu režimu využívaje 

každé příležitosti k práci proti tomuto.16 Ve zprávě se dále praví, že Zavřel v minulosti 

usiloval získat autorská práva na překlad knihy Mein Kampf, rovněž prý plánoval vydání 

knihy (sic!) o Adolfu Hitlerovi a usiloval o rehabilitaci spojenou s návratem na ministerstvo 

obchodu. Zajímavá je závěrečná poznámka, která uvádí, že v poslední době upadl František 

Zavřel u německých úřadů v nemilost, neboť se hovoří, že mezi jeho příbuzenstvem jsou 

osoby židovského původu.17 

Stejný zájem o Františka Zavřela začaly po 15. březnu 1939 jevit i německé orgány. 

Začátkem září 1939 se František Zavřel z vlastní iniciativy obrátil na státního tajemníka K. H. 

Franka. V dopise nejprve poblahopřál k vítěznému tažení německé armády (Ich bitte, meine 

bescheidenen Glückwünsche zum Grossen Siege der deutschen Armee entgegennehmen zu 

                                                            
14 NA Praha, fond Zahraniční úřad Berlín, Stanovy Národního svazu pro kulturní a hospodářskou spolupráci 
Čechů s Němci, sig. 136-76-4/31, k. č. 76. Mluvčím svazu byl pražský advokát Roman Saturník, který již 15. 
března 1939 zaslal nabídku ke spolupráci německému chargé d’affaires v Praze Andoru Henckemu s německým 
překladem stanov. Z nich pak mimo jiné vyplývá, že František Zavřel měl mít ve své kompetenci kulturní 
činnost. Dalšími členy svazu byli například inženýr František Havlena, architekt, který projektoval budovu 
Arcibiskupského semináře v Dejvicích či palác Svět v Libni, lékař Bohuslav Pour, po vzniku protektorátu 
předseda Exekutivy bývalých vojáků, který nakonec skončil na tři roky v Buchenwaldu, či advokát Karel 
Langer, původně člen Národní obce fašistické, později kolaborantské Strany českých fašistů. K osudům 
jednotlivých členů viz též. Ivo Pejčoch, Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a 
hnutí v Čechách a na Moravě 1922–1945, Academia, Praha 2011. 
15 TNS, Český svaz pro spolupráci s Němci ustaven, Národní listy 79, 1939, č. 236, 31. 8., s. 1. 
16 NA Praha, fond Policejní ředitelství Praha II – prezidium – 1931–1940, zpráva z 11. března 1939, sign. 42/Z-
11/42, k. č. 1554. 
17 Tamtéž. 
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wollen), a zároveň vyjádřil politování nad tím, že takové velkolepé vítězství nemůže být 

oslaveno jeho dramatem o Friedrichu Nietzschem. Hlavně si však Zavřel Frankovi postěžoval, 

že zásahem svobodných zednářů byl odstraněn (…wurde ich ganz einfach gestrichen) 

z nedávno ustanoveného Českého svazu pro spolupráci s Němci, který před rokem 

s architektem Františkem Havlenou pomáhal zakládat.18 

Jeho dopis i nedávno vydaná sbírka Pozdrav od Borové byly předány Kulturně politickému 

oddělení při Úřadu říšského protektora (Gruppe „Kulturpolitik“), které vedl Karl Alex von 

Gregory (1899–1944), do roku 1938 tiskový atašé německého vyslanectví v Praze.19 Na 

základě předloženého materiálu vypracovalo Kulturně politické oddělení zprávu, ve které 

konstatovalo, že kniha Pozdrav od Borové je sbírkou protibenešovských politických epigramů 

a dále, že některá Zavřelova dramata byla přeložena do němčiny, Adolf Hitler se s nimi 

seznámil říšské ministerstvo propagandy, ovšem jejich uvádění na území Německa zakázalo. 

To na druhé straně nic nemění na skutečnosti, že Zavřelovo nadšení pro Hitlera a Mussoliniho 

se jeví jako upřímné (Trotzdem kann man sagen, dass es der Verfasser mit seiner 

Begeisterung für Hitler und Mussolini ehrlich meint).20 

Ve stejné době se začaly německé úřady zabývat i Zavřelovým původem. Do rukou gestapa se 

dostalo udání malíře Karla Rélinka, který upozornil jednak na Zavřelovu báseň z roku 1927, 

později zařazenou do sbírky Mezihra a dále dopis zaslaný Rélinkovi, ve kterém Zavřel údajně 

uvedl, že jeho prababička byla pokřtěná Židovka.21 V básni Ich muss Zavřel varoval své 

protivníky před sebou samým, neboť v jeho žilách prý koluje pruská i židovská krev: Pánové, 

                                                            
18 NA Praha, fond Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Praha, dopis F. Zavřela K. H. 
Frankovi z 9. září 1939, sign. 109-7-111, k. č. 127. 
19 Jakub Končelík – Jan Cebe – Barbara Köppelová, Řízení tisku v letech 1939–1945: analýza protektorátních 
tiskových porad, Mediální studia 2, 2007, č. 3, s. 272–291. 
20 NA Praha, fond Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Praha, zpráva o činnosti 
Františka Zavřela vypracovaná Kulturně politickým oddělením při ÚŘP dne 5. října 1939, sign. 109-7-111, k. č. 
127. 
21 Tamtéž, zpráva z pražské služebny Sicherheitdienst (SD-Leitabschnitt Prag) z 9. dubna 1940 adresovaná 
říšskému protektorovi v Čechách a na Moravě. Velká averze mezi Rélinkem a Zavřelem byla pravděpodobně již 
před válkou. Oba pánové se znali minimálně od začátku třicátých let, kdy se sešli v Napoleonské společnosti. 
Z výpovědi hudebního skladatele a klavírního virtuóze Josefa Challuppera, který se za války se Zavřelem stýkal, 
vyplývá, že to byl právě Rélink, kdo Zavřela opakovaně udával gestapu. Poprvé upozornil na jeho možný 
židovský původ, podruhé jej udal pro výrok o Němcích. Challupper k tomu v roce 1946 vypověděl: Po proražení 
fronty u Stalingradu mluvil jsem já a bratr se Zavřelem a ten prohlásil, že Němci odtud půjdou s dlouhým nosem, 
protože čekal, že brzy bude konec války. Setkali jsme se potom s malířem Karlem Rélinkem a jemu jsme se také o 
tom zmínili (…) Rélinka jsme znali jen povrchně – naše matka se znala s jeho paní a tak jsme se několikrát 
setkali  – takže jsme nevěděli, jaké je vlastně povahy a ani o tom, že žijí spolu ve velkém nepřátelství, a že Rélink 
již před tím prohlásil, že Zavřela musí zničit. Srov. Státní oblastní archiv Praha (SOA), fond Mimořádný lidový 
soud 1945−1948, Protokol sepsaný u okresního soudu v Jindřichově Hradci s Josefem Challupperem dne 4. 
listopadu 1946, sig. TK XXI − 15216/47, karton č. 28. Podobně v Zavřelův prospěch vypovídal i bratr Josefa 
Challuppera Jiří: Chci ještě dodati, že mohu potvrditi, že obviněný zaujímal, alespoň ve styku se mnou, záporný 
postoj k okupantům. Srov. SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud 1945−1948, Protokol sepsaný u okresního 
soudu v Jindřichově Hradci s Jiřím Challupperem dne 30. října 1946, sig. TK XXI − 15216/47, karton č. 28.  
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mne chcete položit,/ mne chcete vidět hltat dno?/ Zapomněli jste na jedno:/ jsem po svých 

dědech Prušák a Žid!22 Z šetření předložených třinácti křestních listů Františka Zavřela, které 

provedla pražská služebna Sicherheitsdientu pak vyplynulo, že Zavřelův prapradědeček 

Streissler z matčiny strany byl pokřtěný Žid a praprababička Jerusalemová z otcovy strany 

byla dokonce Židovka.23 Na základě šetření a podle platných norimberských zákonů byl 

Zavřel jednoznačně označen jako židovský míšenec, ovšem s připomínkou, že tyto informace 

mají na přání státního tajemníka K. H. Franka zůstat prozatím v utajení, připravené k 

případnému využití při vhodné příležitosti.24 

Svých neuváženým chováním se Zavřel dostával do obtížných situací především po březnu 

1939. Již koncem května vydal vlastním nákladem leták nazvaný Lepší se to?, ve kterém si 

mimo jiné postěžoval, že ani po změně režimu se pro něj osobně situace nezlepšila.25 Již 

druhý měsíc leží na ministerstvu obchodu nevyřízená jeho žádost o reaktivaci, navíc se o jeho 

osobu nevybíravým způsobem otírají časopisy jako Přítomnost a Rozvoj, které spekulují o 

jeho židovském původu.26 Snad v domnění, že tím odvrátí od sebe pozornost, v letáku napsal, 

že manželka „zednáře“ Miroslava Rutteho byla polská Židovka, stejně jako je židovského 

původu matka dramatika Edmonda Konráda.27 Vyřizování osobních účtů, lži a pomluvy 

nebyly v těchto dnech ničím neobvyklým. Miroslav Rutte se i navzdory nelehké době rozhodl 

domoci spravedlnosti a za inkriminované výroky Zavřela jednoduše zažaloval. 

                                                            
22 F. Zavřel, Mezihra, Zátiší, Knihy srdce i ducha (B. M. Klika), Praha 1929, s. 26. 
23 NA Praha, fond Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě, Praha zpráva z pražské 
služebny Sicherheitdienst (SD-Leitabschnitt Prag) z 9. dubna 1940 adresovaná říšskému protektorovi v Čechách 
a na Moravě, sign. 109-7-111, k. č. 127. 
24 Tamtéž, zpráva von Gregoryho z 25. června 1940. 
25 Osobní zloba a frustrace byly zřejmě příčinou řady nenávistných invektiv, z nichž jedna se osobně dotkla 
Jiřího Hejdy, který o tom zanechal svědectví ve svých pamětech. V červnu 1939, kdy byl Hejda pro svůj 
židovský původ nucen opustit ČKD se v Poledním listě objevila zpráva, jejímž autorem byl údajně František 
Zavřel. Autor se v ní tázal, zda Hejda z ČKD odchází do židovského podniku svého švagra Singera či do 
židovského podniků druhého švagra Švarce. K tomu Hejda v pamětech napsal: To je ovšem jasné udavačství, 
velmi nebezpečné v době, kdy upozornění na něco podobného znamená jen výzvu Němcům, aby se chopili 
příležitosti. Ale co mě nejvíc překvapilo, byla skutečnost, že tuto poznámku, jak jsem se bezpečně dozvěděl, 
napsal František Zavřel. Ano. Český spisovatel, dramatik F. Zavřel, který mě tolikrát podlézal, chodil za mnou 
do ČKD a zná se i s mojí sestrou. Bůhví, proč to udělal. Nenáviděl Beneše. (…) Ale nikdy jsem s ním nemluvil o 
politice. Snad mě nemá rád od doby, kdy jsem mu vrátil rukopis jeho dramatu Kristus s odmítavým, i když velmi 
zdvořilým posudkem. Nevím. Ale nemohu pochopit, že může být člověk tak nízký a podlý. Srov. Jiří Hejda, Žil 
jsem zbytečně, 2. upravené vydání, Machart, Beroun 2010, s. 228–229. 
26 V ledové Přítomnosti vyšel obsáhlý článek Pavla Hofmana Kus nezvrhlého umění, ve kterém autor ironicky 
glosoval Zavřelovu Heroiku. Při hodnocení dramatu Kristus narážel na Zavřelův židovský původ: Člověk by se 
málem divil, že autor této scény kdysi dříve prohlašoval před lidmi, kteří se na to ještě dobře pamatují, jak je hrd 
na to, že v jeho žilách koluje židovská krev. Dnes se musí v hrobě obracet chudák jeho babička, dcera 
„Schutzjuda“ Streisslera ze statku pana Nevoly u Trhové Kamenice. Podobnou invektivu pak zopakoval ještě 
v závěru článku: Kdyby u nás platily norimberské zákony v celé své přísnosti, musila by být páně Zavřelova 
trilogie vzata z knižního trhu, jedna babička není bohužel zcela v pořádku. Srov. Pavel Hofman, Kus nezvrhlého 
umění, Přítomnost 16, 1939, č. 3, s. 44–46. 
27 Značnou publicitu Zavřelovu letáku udělal Nedělní list, který jej doslovně přetiskl. Srov. Zavřelova obrana, 
Nedělní list 13, 1939, č. 148, 28. 5., s. 4. 
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Prostřednictvím advokáta Václava Srdce doputovala dne 9. června 1939 ke Krajskému soudu 

trestnímu v Praze Rutteho žaloba, kde bylo na adresu letáku uvedeno: …cítím se dotčen na 

své cti neboť p. Dr. Zavřel, který jest autorem, vydavatelem a rozšiřovatelem předmětného 

tiskopisu, vydává mne smýšleným obsahem tiskopisu a zejména inkriminovanými výroky 

v posměch, veřejně o mne uvádí a dále sděluje skutečnosti, které by mne mohly vydati 

v opovržení nebo snížiti v obecném mínění, ač jest mu známo, že tyto o mne uváděné 

skutečnosti jsou nepravdivé.28 

O dalším průběhu sporu pak zanechali svá svědectví jak František Zavřel, tak Miroslav Rutte. 

Zavřel se ke sporu vrátil ve svých pamětech v kapitole Pan Rutte žaluje. Uvedl, že hlavní 

přelíčení proběhlo 26. září 1939 v Praze, kde právní zástupce Františka Zavřela Ladislav 

Haškovec předložil důkazy o pravdivosti Zavřelových tvrzení, načež bylo líčení odročeno. 

Krátce nato vzal Miroslav Rutte žalobu zpět.29 Odlišný pohled na celou kauzu měl 

samozřejmě Miroslav Rutte. Krátce po osvobození, konkrétně 21. května 1945 adresoval na 

pražské policejní ředitelství udání, ve kterém označil Zavřela za fašisticky smýšlejícího 

autora, který ve svých hrách jak z dob před válkou, tak v období protektorátu oslavoval 

fašistickou ideologii. V přiložené zprávě se mimo jiné věnoval i svému sporu se Zavřelem 

z podzimu 1939, kde sice nepopřel, že by vzal žalobu zpět, nicméně neopomněl dodat, že byl 

vlastně k takovému postupu donucen okolnostmi i Zavřelem samotným: Když Němci obsadili 

Čechy a připojili je jako protektorát k říši, dr. Zavřel se domníval, že nadešel vhodný čas, aby 

si se mnou vypořádal své účty. 25. května 1939 vydal leták, jehož podstatná část byla 

přetištěna v Nedělním listě (…) Proti tomuto zákeřnému útoku jsem neměl jiné obrany, než 

podati na dr. Zavřela trestní oznámení, abych mohl soudně dokázati bezpodstatnost jeho 

denunciací. (…) K přelíčení, při němž bylo snadno podat důkaz pravdy, že dr. Zavřel lže, 

došlo v září 1939. (…) Před jeho početím dostavil se však zástupce obžalovaných JUDr. 

Ladislav Haškovec (…) k mému zástupci dr. Srdcemu a radil mu, abychom spor za každou 

cenu smířili a vzali žalobu zpět, jelikož dr. Zavřel prohlásil, že v případě, že svůj spor 

prohraje, obrátí se na Gestapo a vyřídí si záležitost se mnou jinou cestou. (…) Tímto terorem 

jsem byl donucen vzíti žalobu zpět a přistoupiti na smír (…) Od té doby mne dr. Zavřel vždy, 

kdykoliv mne potkal na ulici, veřejně insultoval různými výkřiky, jako „Kreténe!“ a pod, 

                                                            
28 ABS, fond Veřejná osvětová služba, Žádost za trestní stíhání JUDra Františka Zavřela, spisovatele, podaná 
advokátem JUDr. Aloisem Srdcem dne 7. června 1939 ke Krajskému soudu trestnímu v Praze. 
29 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Pan 
Rutte žaluje, s. 223. 
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vyplazováním jazyka a pod.30 

A do třetice ještě výpověď právního zástupce Františka Zavřela Ladislava Haškovce. Ten po 

skončení války vypovídal velmi opatrně, přiznal, že si u Zavřela sám nebyl jistý, jak daleko 

by ve svém vzteku mohl zajít, nicméně o tom, že by Zavřel vyhrožoval udáním na gestapu nic 

nevěděl: Mezi obžalovaným a drem Ruttem panovalo veliké nepřátelství (…) Hl. přelíčení 

bylo tedy odročeno za účelem provedení připuštěných důkazů. Když jsem na to několik dnů 

později obžalovanému o výsledku sporu referoval a s ním procesní situaci projednával, 

vyjadřoval se obžalovaný proti Dru Ruttemu natolik nepřátelsky, že jsem nabyl obav, že by 

jemu a ostatní redakci Nár. listů mohl způsobit katastrofu stížností u něm. úřadů (…) Mohu 

ovšem dodati, že z dalšího styku s obžalovaným jsem se přesvědčil, že smýšlí česky, že 

nepřešel k Němcům a nezradil. Ovšem ale jeho původní ostré výroky a zášť proti někdejšímu 

režimu odůvodňovaly podle mého přesvědčení moji nedůvěru k němu, můj postup i moji 

opatrnost. Nakonec obžalovaný se začasté vyjadřoval proti Hitlerovi a něm. Říši, opět 

s vervou a s výběrem výrazů sobě vlastním. Pokud jsem mohl z rozhovorů s obžalovaným 

usouditi, tkvěla jeho nenávist vůči tehdejšímu režimu, nikoliv v nějakém německém, neb 

nacistickém smýšlení, nýbrž z pocitu z neuznalosti a uražené ješitnosti, ve zlobě nad 

neprováděním jeho dramatických her…31 

Hlavní příčinou, jež vyvolala spor mezi Františkem Zavřelem a Miroslavem Ruttem byla série 

článku, které Rutte publikoval na podzim 1938 v Národních listech. V krátké zprávě z 6. 

listopadu 1938 ironicky glosoval, že Zavřel svého Žižku před lety věnoval československé 

branné moci, Krista papeži, Nietzscheho vůdcům nové Evropy a komupak Zavřel bude asi 

dedikovat ohlášené nové drama o Adolfu Hitlerovi, ptá se Rutte v závěru?32 Následoval text 

z 11. listopadu Na okraj dnů, ve kterém se Rutte se zamýšlel nad tím, jak se mnozí kariéristé 

snaží z národní katastrofy vytlouci pro svou osobu kapitál. Jedním z takových, kdo se neštítí 

žádného prostředku je podle kritika dramatik František Zavřel.33 Proti Rutteho textům se 

Zavřel ohrazoval a především popíral, že by své drama Kristus dedikoval papeži Piu XI. Na 

potvrzení svých závěrů pak Rutte obdržel list od kolegy, kritika a překladatele Jana Sajíce, 

který se svolením autora přetiskl v Národních listech. Sajíc v něm dokazoval, že Zavřel lže 

pokud popírá fakt, že svého Krista dedikoval papeži, neboť samotnému Sajícovi autor 

v květnu 1936 zaslal strojový průklep dramatu Kristus, kde je na třetí straně uvedeno: Jeho 
                                                            
30 Srov. SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud 1945−1948, dopis Miroslava Rutteho připojený k trestnímu 
oznámení na Františka Zavřela z 21. května 1945, sig. TK XXI − 15216/47, karton č. 28.  
31 Tamtéž, svědecká výpověď Ladislava Haškovce z 20. listopadu 1946 před soudcem Mimořádného lidového 
soudu Josefem Práškem.  
32 M. Rutte, Portrét časový, Národní listy 78, 1938, č. 305, 6. 11., s. 9. 
33 Týž, Na okraj dnů, Národní listy 78, 1938, č. 310, 11. 11., s. 3. 
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Svatosti Papeži Piovi XI. věnováno. Rutte pak k celému případu jen dodal, že pokud má česká 

kultura v druhé republice nabrat znovu dech, je třeba zúčtovat i s takovými, kteří si pletou 

literaturu s burzou a ve své honbě za úspěchem se neštítí s čímkoli a s kýmkoli spekulovat.34 

 

NÁRODNÍ AKČNÍ KOMITÉT A VLAJKA 

Asi v roce 1938, jako host z kavárny Šroubek nabídl mi baron Procházka Rudolf, abych 

vstoupil za člena společnosti NAK. Co tato společnost, resp. značka NAK znamenala nevím.35 

Citovanou větu pronesl František Zavřel při výslechu, který zkoumal jeho účast v Národním 

akčním komitétu (NAK), organizaci, jež byla po válce označena za kolaborantskou, a také 

fašistickou skupinu, jež svou aktivitou přispěla k perzekuci mnoha lidí, především židovského 

původu. Těžko říci, zda si František Zavřel v roce 1946, kdy byl vyslýchán, vše podrobně 

pamatoval, není však pravda, že by nevěděl, co se pod zkratkou NAK skrývá, jak se pokoušel 

vyšetřovatelům namluvit. Z účelové lži jej usvědčuje dopis, který začátkem roku 1940 zaslal 

Jiřímu Karáskovi ze Lvovic, kde jej vyzývá k podpisu antisemitského a pravicového 

manifestu Národního akčního komitétu, jehož je členem.36 

Historik Ivo Pejčoch uvádí ve své práci o českých fašistických skupinách a organizacích, že 

Národní akční komitét vznikl v říjnu 1939 po rozpuštění Národní obce fašistické (Zavřel byl 

od třicátých členem NOF), který založili někteří nespokojení funkcionáři zaniklé strany. 

K hlavním představitelů podle Pejčocha patřili baron Roman Procházka, Zdeněk Zástěra a 

historik a středoškolský profesor Jan Vrzalík.37 Každopádně Zavřela nacházíme v lednu 1940 

v pražské restauraci U Krupičků, kde se sešli členové NAKu a dalších fašistických skupin 

k poradě o možné spolupráci pravicových skupin. Za Stranu českých fašistů se jednání 

zúčastnili Ladislav Punčochář, Josef Drahokoupil a Jan Pavlík, za Národní a sociální hnutí 

českého pracujícího lidu Denis Koudelka, za Árijskou pracovní frontu vydavatel časopisu 

Obrana národa Václav Velínský a za NAK Antonín Hübschmann, Václav Müller, Čestmír 

Pavlík, štábní kapitán František Zapletal a František Zavřel. Z protokolu o schůzi pak zřetelně 

vyplývá, že více než o sjednocení pravicových stran, šlo NAKu o proniknutí do výkonného 

výboru Národního souručenství a tudíž o výraznější podíl na jeho organizaci. Někteří 

z přítomných se však stavěli k Národnímu souručenství odmítavě, v tomto smyslu hovořil 

redaktor Václav Velínský a k němu připojil svůj hlas též František Zavřel, jenž prohlásil, že 
                                                            
34 Týž, Ejhle dramatik, Národní listy 78, 1938, č. 312, 13. 11., s. 9. 
35 ABS, fond Veřejná osvětová služba, výpověď Františka Zavřela ze dne 28. května 1946 před komisí pro 
vnitřní národní bezpečnost, Obvodní rada pro Prahu XII., Vršovice. 
36 LA PNP, fond Jiří Karásek ze Lvovic, dopis F. Zavřela J. Karáskovi z 7. ledna 1940. 
37 I. Pejčoch, Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v Čechách a na 
Moravě 1922–1945, Academia, Praha 2011, s. 270. 
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Národní souručenství jen přihlíží, jak je bezdůvodně …rdoušena i svoboda slova literárně 

podaného a dokazuje to tím, že během 14 dní byly mu zabaveny 4 náklady knih, ačkoliv se 

jednalo o případ čistě intimní lyriky. Mluvil dále o své knize Fortinbras a prohlásil, že tato 

kniha mu nyní byla zabavena i na těch místech, které dříve za Benešova režimu censurou 

prošly. Také prý byly mu zabaveny 2 jeho divadelní hry (…) Jako důvod zabavení u jedné bylo 

udáno, že jest tam tendence protiněmecká, ačkoliv prý to není vůbec pravda a u druhé, že jest 

prý více pornografií než dramatem.38 Na závěr schůze ještě František Zavřel vyvolal menší 

rozruch neboť, když se hovořilo o Zdeňku Zástěrovi, Zavřel na jeho adresu prohlásil ...že to 

není zástěra, nýbrž, že jest to spodnička té nejsprostší k… z periferie.39 Jednání se původně 

měli zúčastnit také zástupci Českého národně-sociálního tábora Vlajka v čele s Rysem-

Rozsévačem, kteří však činnost NAKu kritizovali, neboť se sami považovali za dostatečně 

reprezentativní fašistickou organizaci, pod jejíž křídla by se menší skupiny měly dobrovolně 

schovat. 

Národní akční komitét, který se po celou dobu trvání profiloval především jako výrazně 

protižidovský spolek, se tedy nestal organizací, jež by dokázala sjednotit české fašisty. Už na 

jaře 1940 byl NAK včleněn do Protižidovské ligy, a tím de facto zanikl. 

František Zavřel vyslyšel volání Vlajky a v roce 1940 se stal jejím členem. Přestože své 

členství chtěl po skončení války popřít, nakonec jej usvědčil doklad o zaplacení členského 

příspěvku z června 1940, který se společně s archivem ČNST Vlajka dostal do rukou 

vyšetřujících orgánů.40 Stejně tak se dochovala část korespondence mezi Zavřelem a Rysem-

Rozsévačem. Do Vlajky Zavřel podle všeho vstoupil v dubnu 1940, neboť na dopisnici, 

kterou zaslal Rysovi-Rozsévačovi, urgoval zaslání členské legitimace.41 Časově jeho vstup do 

Vlajky odpovídá zániku Národního akčního komitétu. 

Kontakty s českými fašisty Zavřel udržoval již od počátku třicátých let, kdy v časopise Vlajka 

tiskl své politické epigramy i jiné kratší úvahy o politice a hospodářství. V průběhu roku 1939 

se pak snažil Jana Ryse-Rozsévače přesvědčit o svém árijském původu a přimět jej 

k soubornému knižnímu vydání svých epigramů společně s básněmi na paměť Milady 

Pakůrové. V říjnu 1939 ovšem Rys Zavřelovi sdělil, že nedobrá finanční situace fašistické 

                                                            
38 NA Praha, fond Zemský úřad Praha – prezidium Zemského úřadu v Praze, Národní akční komitét, zpráva o 
činnosti z 19. ledna 1940, sign. 207-768-24, k. č. 768. 
39 Tamtéž. 
40 ABS, fond Zemský odbor bezpečnostní II. v Praze, doklad o zaplacení členského příspěvku ČNST na rok 
1940 ve výši dvaceti korun, sig. 315-129-190. 
41 ABS, fond Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV, dopisnice F. Zavřela J. Rysovi-Rozsévačovi 
z 4. dubna 1940, sig. 301-84-5. 
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organizace plánované knižní vydání neumožňuje.42 Zavřel pak Rysovi zasílal své nové 

epigramy pro Vlajku a také nově vydané knihy i dramata. V srpnu 1940 se nakonec 

s vlajkařským vůdcem dostal do nepříjemného konfliktu poté, co intervenoval ve prospěch 

herečky Ljuby Hermannové, o které se ve Vlajce psalo jako o Židovce. Zavřel Rysovi napsal, 

že Hermanovou dobře zná a ví, že je arijského původu, což může ona sama doložit 

příslušnými křestními listy.43 Rys-Rozsévač Zavřelovi odepsal, že Vlajka o Hermanové 

uvedla pouze to, že se jedná o židovskou míšenku a zároveň Zavřela varoval, aby napříště 

upustil od takových podivných aktivit: Vám se jen velmi divím, pane doktore, kde Vy sbíráte 

všelijaké takovéto chráněnce. Pamatujete se snad dobře, když jste mi ještě ve Spálené ulici 

přivedl Žida Levita, tehdy také za účelem jakéhosi „žehlení“. Myslím, že takovíto chráněnci 

Vám valně posloužiti nemohou a že by bylo prospěšnější, kdybyste je ponechal jejich osudu.44 

Opatrný Zavřel na Rysův dopis reagoval omluvou s odůvodněním, že v něm dosud zůstal 

zbytek bývalé advokátní praxe.45 

 

S VLADŠTÝNEM PO CELÉM PROTEKTORÁTU 

Na začátku roku 1941 byl František Zavřel po mnoha urgencích reaktivován s platností od 1. 

října 1940 a mohl se vrátit jako odborový rada na ministerstvo obchodu.46 Nehodlal se ovšem 

smířit s faktem, že byl zařazen do stejné hodnostní a tedy i platové třídy jako před devíti lety, 

kdy úřad nedobrovolně opustil.47 Navíc sňatek s dvacetiletou Helenou Havlíkovou 

v Zavřelovi vyvolával potřebu lepšího finančního zajištění a reprezentace respektovaného 

autora, neboť během roku 1940 se mu podařil návrat na české jeviště prostřednictvím dramatu 

Valdštýn. 

Se svou budoucí manželkou se František Zavřel poprvé setkal dva roky po smrti Milady 

Pakůrové při návštěvě fotografického ateliéru, kde si byl objednat snímky zemřelé 

přítelkyně.48 Setkání s mladičkou ženou považoval za symbolické a byl přesvědčen, že jej  

zprostředkovala zemřelá milenka: Milada ve svém tichém hrobě/ jakoby náhle ožila,/ ke světu 
                                                            
42 Ještě v srpnu 1939 napsal Zavřel stran případných dedikací své sbírky Rysovi-Rozsévačovi: Nechte popy, 
papeže a pana Háchu běžet. Ani DUCE ani Hitler na ně nic nedá. Uděláme jedno vydání laciné pro Volk a 
současné lepší na drahém papíře a s mým podpisem 100 Kč za výtisk. Srov. ABS, fond Vyšetřovací komise pro 
národní a lidový soud při MV, dopis F. Zavřela J. Rysovi-Rozsévačovi z 3. srpna 1939 a opis dopisu J. Rysa-
Rozsévače F. Zavřelovi z 26. října 1939, sig. 301-84-5. 
43 Tamtéž, dopis F. Zavřela J. Rysovi-Rozsévačovi z 19. srpna 1940. 
44 Tamtéž, opis dopisu J. Rysa-Rozsévače F. Zavřelovi z 20. srpna 1940. 
45 Tamtéž, dopis F. Zavřela J. Rysovi-Rozsévačovi z 22. srpna 1940. 
46 Nepodepsáno, Po deseti letech dr. František Zavřel reaktivován, Národní politika 59, 1941, č. 11, 11. 1., s. 4.  
47 V tomto smyslu o Zavřelově rehabilitaci referovali i některé noviny. Například ve Vlajce se v listopadu 1941 
objevila krátká noticka „Dramatik dále na pranýři“ čili rehabilitace pro kočku, Vlajka 11, 1941, č. 42, 5. 11., s. 
6. 
48 F. Zavřel, Za živa pohřben, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Helena, s. 260–261. 
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vztáhla ruce obě/ a přivedla mne tiše k tobě,/ mou ruku do tvé vložila. (…)49  

Ze Zavřelovy korespondence vyplývá, že sňatek s přítelkyní Helenou byl podle všeho 

podmíněn samotnou reaktivací. Svému příteli, hudebnímu skladateli Celestýnu Ryplovi, který 

v té době pracoval u Augusta von Hoopa v tiskovém odboru při Úřadu říšského protektora, 

17. prosince 1940 napsal: Milý příteli, již je to hotovo, je to zpět v ministerské radě v presidiu. 

Můžeš-li být tak laskav, urguj to tam, hlavně aby to někde neuvázlo. Kam se nutno obrátit, 

aby se nikde nezdržela ta finanční stránka celé věci? A připrav se také co by svědek.50 

Svatba s Helenou Havlíkovou se uskutečnila 15. ledna 1941 ve vinohradském kostele 

Nejsvětějšího Srdce Páně. Jako svědci byli přítomni Celestýn Rypl a bývalý vyslanec 

v Rakousku, překladatel Ferdinand Marek. O pět dní později se pak novomanželé stěhovali do 

nového, prostorného bytu v Brožíkově (dnešní Petrohradské) ulici ve Vršovicích.51 

Premiéra nové Zavřelovy hry Valdštýn se konala 6. dubna 1940 v Zemském divadle v Brně. 

V den premiéry se ve Večerní Moravské orlici objevila krátká noticka, jež citovala mínění 

hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera o Zavřelově hře: Váš Valdštýn je silné dílo a 

výklad osobnosti i osudu je naprosto původní, nový a krásný, jelikož souhlasný s povahou 

Valdštýnovou, o jejíž ryzosti a lyrické základní struně svědčí ještě dnes Jičín a Kartouzy. 

Valdštýna doufám uvidím brzy a jsem přesvědčen o jeho mimořádné působivosti.52 

Knižní vydání Valdštýna vyšlo společně s rozšířenou podobou sbírky In memoriam Milady 

Pakůrové, nyní pod názvem Rekviem aeternam v jednom svazku. Toto spojení bylo pro autora 

logické i symbolické. Novou hru zemřelé přítelkyni dedikoval a zármutek ze ztráty blízkého 

člověka se také stal jedním z hlavních dominant hry o Valdštejnovi. 

Divadelní kritik a dramaturg Vladimír Kolátor o Valdštýnovi napsal do reprezentativní 

publikace o českém dramatu za protektorátu, že ověřovat historická fakta na Zavřelově hře by 

nebylo správné. Autor, stejně jako to činí jiní tvůrci, na některých místech přizpůsobuje 

historická fakta své koncepci.53 Historický rámec však zůstává zachován. Oproti svým 

předchozím portrétům velkých osobností historie je Zavřel ve Valdštýnovi až neuvěřitelně 

                                                            
49 F. Zavřel, Verše o lásce a smrti, EMNA – V. E. Coufal, Praha 1941, s. 60. 
50 NA Praha, fond Ministerstvo lidové osvěty, korespondence Celestýn Rypl, 1940–1945, dopis F. Zavřela C. 
Ryplovi ze 17. prosince 1940, karton č. 3. V dopise, který Zavřel zaslal Ryplovi o několik dní dříve, přítele 
informuje o svém rozhovoru s Augustem von Hoopem, který Zavřelovi poradil, aby si podal žádost o přijetí do 
jeho úřadu. Za to si od Zavřela vysloužil označení ...báječný člověk. Srov. NA Praha, fond Ministerstvo lidové 
osvěty, korespondence Celestýn Rypl, 1940–1945, dopis F. Zavřela C. Ryplovi z 8. prosince 1940, karton č. 3. 
51 NA Praha, fond Policejní ředitelství II – evidence obyvatelstva, Zavřel Franz. Na korespondenci mezi 
Františkem Zavřelem a Celestýnem Ryplem poprvé upozornila Pavla Vošahlíková v článku Mnichov 1938 a 
česká kultura, Československý časopis historický 36, 1988, č. 4, s. 535–559. 
52 J. B. Foerster k premiéře „Valdštýna“, Večerní Moravská Orlice 78, 1940, č. 80, 6. 4., s. 4. 
53 Vladimír Kolátor, František Zavřel, in: František Götz – Frank Tetauer (eds.) České umění dramatické, část I. 
– činohra, Šolc a Šimáček, Praha 1941, s. 282. 
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citový a lyrický. Na straně jedné vytvořil člověka silné vůle a odhodlanosti, zároveň ukázal 

Albrechta z Valdštejna jako zlomeného otce, který se neumí vyrovnat se smrtí svého jediného 

syna. A je to právě syn, ještě děcko, které otce nakonec převádí na druhý břeh ze světa živých. 

Ve chvílích, kdy je na schodech slyšet dusot Valdštejnových vrahů, prožívá Albrecht cituplný 

dialog se svým synkem, jenž se mu zjevil: Syn: A budeš mi opět dávat tolik krásných jmen 

jako dříve? Valdštýn: Daleko víc. Syn: Budeš mi opět říkat malé žole, cvrčku, žlabatko, 

chrouste, dlasku, vřetenuško a zlatohlávku? Valdštýn: Ovšem. (…) Syn: To tedy bude hotový 

ráj na zemi. Valdštýn: Ano. Hotový ráj – jako tenkrát v Jičíně. Peklo se uzavírá. Syn: Jaké 

peklo? Valdštýn: Tomu ty nerozumíš. To byla moje záležitost. Syn: Ukonči ji prosím. 

Valdštýn: Ano. Ukončím ji co nejrychleji.54 Nejen tento dialog, ale vlastně celé drama o 

Valdštejnovi je poznamenáno Zavřelovým vztahem s Miladou Pakůrovou. Autorova vlastní 

láska k mrtvé přítelkyni se zobrazila ve vztahu Valdštejna ke svému synovi.  Autorův osobní 

prožitek pak z dramatu činí dílo životné, kterému kritika nemohla vytýkat schematismus 

postav, tak jako dříve. Životní tragédie, kterou Zavřel prožil, se ve hře odrazila natolik, že 

postavy nepůsobí jako „mluvčí“ deklamující názory autora, ale jejich tragičnost vyrůstá z nich 

samých. V kombinaci se stručnými dialogy a dějem, který má rychlý spád, náleží tato hra 

k tomu nejlepšímu, co Zavřel v dramatu vůbec kdy vytvořil. 

Zavřel si toho byl dobře vědom a zřejmě nejvíce si cenil slov přítele Jiřího Karáska ze Lvovic, 

který již na adresu knižního vydání dramatu napsal: Četl jsem „Valdštýna“ jedním dechem, 

s horkou hlavou. Jaký jste dramatik! Opravdu: dramatik! Jediné slovo není zbytečné, všechno 

má spád, míří k jedinému, logickému konci – je to všechno mohutné, jedinečné, je to pravé.55 

Premiéra Valdštýna  se uskutečnila v Brně 6. dubna 1940, jen měsíc po knižním vydání. 

Vlastní uvedení se obešlo bez cenzurních zásahů, nicméně český fašistický tisk útočil na 

dramaturgy pražských divadel, kteří údajně nechávají výjimečný text ležet ladem a autor se 

pak musí spokojit s inscenování v „provinčním“ Brně.56 

                                                            
54 F. Zavřel, Valdštýn, vlastním nákladem, Praha 1940, s. 68–69. 
55 F. Zavřel, Za živa pohřben, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola Valdštýn, s. 218. Na 
Karáskův popud Zavřel přihlásil drama Valdštýn a sbírku In memoriam Milady Pakůrové do soutěže o literární 
ceny J. A. Bati, jež byly udělovány od roku 1936. Snad se konečně také podaří rozbít komický kruh Halas – 
Čarek – Čapek a spol., napsal Zavřel v dopise Karáskovi. Srov. LA PNP, dopis F. Zavřela J. Karáskovi ze Lvovi 
ze 7. března 1940. Tento kruh se Zavřelovi rozbít nepodařilo, neboť ocenění nakonec získali Jaroslav Seifert, 
Jaroslav Kolman-Cassius, Jarmila Glazarová, Benjamin Klička, Karel Poláček a Rudolf Dilong, Srov. Renáta 
Salátová. Baťova knihovna ve Zlíně (1. část). Knihovna plus 2011, č. 1 [on-line], 
<http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus111/salatova.htm> (28. dubna 2013). 
56 NA Praha, fond Ministerstvo vnitra − nová registratura, dopis Zemského úřadu v Brně ministerstvu vnitra o 
povolení hry Valdštýn Františka Zavřela z 2. března 1940, složka „Valdštýn – divadelní hra od Fr. Zavřela“, 
karton č. 5037. Narážky na ignoranci pražských dramaturgů se objevovaly například ve fašistickém Nástupu 
červenobílých. Zdá se, že tyto informace příslušným listům dodával sám Zavřel, který už v lednu 1940 zaslal 
svého Valdštýna šéfovi činohry Národního divadla Janu Borovi. Ten na Zavřelovu zásilku nereagoval, což si 

http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus111/salatova.htm%20(28
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Prošel velikým hořem osobním, napsal na adresu Zavřelova Valdštýna po premiéře referent 

Lidových novin Edvard Valenta, …úmrtím milované bytosti a takto i prudkým otřesem 

titánství vlastního, odvážil se František Zavřel sloučit tuto tragédii soukromou s tragickým 

koncem generalissimovým a imputovat proto tvrdému a bezohlednému válečníku toto křehké, 

krásné a buřičské posvěcení nitra vlastního.57 Valenta Zavřelovo drama ocenil, nicméně se 

neubránil výtce, že právě v této hře se bytostnému dramatiku, od kterého by se technice 

dramatu mohl leckdo učit, právě dramatičnost vytratila. Referent Poledního listu se zase 

podivoval nad tím, proč autor silné vůle a obdivovatel velkých osobností napsal hru, kde 

místo vojevůdce zpodobnil slabošského otce, který …do omrzení lká nad svým surovým 

synem a rozpráví s jeho vidinou, než jako vojevůdce. Velmi nevhodně působí zvláště poslední 

scéna, kde se zúčastní zbytečně sentimentálního rozhovoru se zesnulým synkem také mrtvá 

choť Valdštýnova.58 Velmi vstřícný k Zavřelovi byl tentokrát Miloslav Novotný, který se 

v minulosti k Zavřelovým hrám stavěl velmi kriticky a ve třicátých letech pak autorovu 

tvorbu vesměs ignoroval. Na Valdštýnovi ocenil zejména lidskost, s jakou Zavřel k tématu 

přistoupil, jež z jeho dramatu dělá dílo vyšší hodnoty, už pro onu touhu poznat taje druhého 

břehu posmrtného života, kam odešla milovaná osoba.  Proto také Novotný v závěru recenze 

upozornil na fakt, že divácký aplaus, jenž po skončení hry následoval, byl upřímný a nebyl 

projevem sympatií jen určité části hlediště či generace, jak tomu bývalo na Zavřelových 

premiérách v minulosti: Projevy uznání se posléze obrátily tak silně a jednoznačně k místu, 

kde přihlížel premiéře dramatik František Zavřel, že opravdu byl nucen přemoci svou hrdou 

skromnost a opětovně vyjít s hlavními interprety na scénu, jež se stala dějištěm jeho velkého 
                                                                                                                                                                                          
autor vykládal jako odmítnutí. Zavřel se proto obrátil na protektorátního ministra vnitra Josefa Ježka, který 
požádal o stanovisko k celé kauze ministra školství a národní osvěty Jana Kaprase. Ten Ježkovi v dopise z 25. 
ledna 1940 situaci osvětlil následujícím způsobem: Pokud jde o „Valdštýn“ zjistil jsem, že Dr. Zavřel zaslal šéfu 
činohry Národního divadla dr. Borovi osobně svoji hru Valdštýn, na kterou připsal: „Bývalému příteli a 
nepochopitelnému nynějšímu nepříteli … atd. … Dr. Borovi – ne divadlu! – s přáním všeho nejlepšího do roku 
1940… Dr. Zavřel.“, což nelze pokládati za zadání hry. Srov.  NA Praha, fond Ministerstvo vnitra − nová 
registratura, dopis J. Kaprase J. Ježkovi z 25. ledna 1940, složka „Král Přemysl“ – divadelní hra od Fr. Zavřela, 
karton č. 5035. František Götz, který po válce neměl jediný důvod Zavřelovu protektorátní činnost obhajovat 
napsal ve sborníku vzpomínek na protektorátní divadlo, že Valdštýn a Caesar byli do repertoáru Národního 
divadla vnucena zásahem německých úřadů, což nebyla úplně pravda. Na druhou stranu je prokazatelné, že 
Zavřel u protektorátních úřadů hojně intervenoval ve prospěch častějších repríz svých děl. O tom pak Götz, coby 
dramaturg Národního divadla, vedl četné polemiky s Emanuelem Moravcem. Srov. František Černý (ed.), 
Theater – Divadlo. Vzpomínky českých divadelníků na německou okupaci a druhou světovou válku, Orbis, Praha 
1965, s. 61–63. 
57 ev [= Edvard Valenta], Zavřel z Valdštýna, Lidové noviny 48, 1940, č. 178, 9. 4., s. 7. Referent Moravské 
orlice kritizoval pouze technické provedení představení, které v některých chvílích působilo až komediálním 
dojmem: Nemožně jsou řešeny příchody do trůnního sálu v císařském hradě, kde se lidé objevují bez ohlášení 
jako někde na tržišti. Dětské šatečky po zesnulém synu, toto dramatické corpus delicti, má Valdštýn nositi u sebe 
jako talisman, ale místo toho se povalují hned na stole mezi mapami a hvězdářským haraburdím, hned je 
Valdštýn líbá, ale za chvíli s nimi mává jako s utěrkou nebo je ledabyle pohazuje, kam mu právě napadne. K. T. 
Zavřelův „Valdštýn“, Moravská orlice 78, 1940, č. 82, 9. 4., s. 3. 
58 Nepodepsáno, Premiéra Zavřelova „Valdštýna“, Polední list 14, 1940, č. 98, 9. 4., s. 6. 
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divadelního úspěchu...59 

Krátce po brněnské premiéře uvedli Zavřelova Valdštýna ve Zlíně, v Olomouci a konečně 13. 

listopadu 1940 v pražském Národním divadle. Zavřel se účastnil všech premiér, byl nezvykle 

vstřícný k novinářům a poskytoval rozhovory.60  Pražskou premiéru Valdštýna posuzoval 

v Národní politice Karel Engelmüller, jenž Zavřelovu tvorbu sledoval už od jeho mladistvých 

začátků. Autorova interpretace Albrechta z Valdštejna jako štvaného trosečníka, který se pod 

přízrakem mrtvého syna žene za nesplnitelným cílem, jej zaujala, nicméně autorovi vytkl 

tklivou rodinou scénu se zjevením malého synka ze závěru hry.61 

Přestože kritické ohlasy byly kladné, objevily se například v radikálním týdeníku Národní 

výzva polemické články, jenž se snažily vyvolat představu, že kolem Zavřelova Valdštýna 

není vše v pořádku. Z redakcí některých pražských deníků se údajně šíří protizavřelovské 

názory, neboť se znovu ke slovu derou představitelé benešovského židovsko-zednářského 

režimu: Jako by národní kulturu representoval jen Karel Čapek, Hugo Haas, Olga 

Scheinpflugová a ostatní společnost seskupená pod ochrannými křídly žida dr. Jaroslava 

Stránského!! Nuže, tyto pozůstatky sterého režimu, obdařené výsostnými právy kritiky, kalí 

nyní vodu kolem Zavřelova „Valdštýna“, neboť autor tlačí je v žaludku.62 Zavřelův Valdštýn 

by se proto podle Národní výzvy měl stát jedinečnou příležitostí k provětrání kulturních rubrik 

českých listů, neboť s novým režimem nestačí jen proměnit zaměření rubrik politických, ale 

je nutné očistit i českou kulturu a svěřit ji lidem, kteří nosí v srdci tu novou víru.63 Je zřejmé, 

že smyslem těchto útoků nebyla primárně obhajoba dramatika a jeho hry, ale jednalo se jen o 

uměle vytvářený problém, který měl vést k odstranění nepohodlných osob z divadel i 

novinových rubrik. 

Pražská premiéra Valdštýna byla dobře hodnocena i takovým Eduardem Bassem, který 

v Lidových novinách napsal, že Zavřelovo poslední dramatické dílo je rozhodně nejvyzrálejší 

a celkově představení označil za velmi sugestivní i zásluhou režie Aleše Podhorského, 

architekta J. M. Gottlieba a autora hudby Miroslava Ponce.64 V Národním divadle se pak 

Valdštýn hrál až do podzimu 1942 celkem pětatřicetkrát, kdy jej vystřídal nový Zavřelův 

                                                            
59 mn. [= Miloslav Novotný], Zavřelův Valdštýn zvítězil, Národní listy 80, 1940, č. 95, 7. 4., s. 7. 
60 V listopadu 1940 se Zavřel vypravil na představení Valdštýna do Zlína. O jeho návštěvě přinesl obsáhlou 
reportáž časopis Zlín. Ve městě se Zavřel setkal se studenty místní průmyslovky a gymnázia na besedě o údělu 
spisovatele a dramatika: Dr. Zavřel za debaty sám nabízel vtipně formulovanými odpověďmi další otázky, k nimž 
odpovídal často sám ironickou otázkou. Srov. Ryš, Návštěva autora „Valdštýna“ ve Zlíně, Zlín 9, 1940, č. 47, s. 
9. 
61 K. Engelmüller, Valdštýn, Národní politika 58, 1940, č. 318, 15. 11., s. 6. 
62 Nepodepsáno, Zápas o „Valdštýna“, Národní výzva 8, 1941. č. 5, s. 51. 
63 Tamtéž. 
64 B. [= Eduard Bass], Zavřelův Valdštýn v pražském Národním, Lidové noviny 48, 1940, č. 582, 15. 11., s. 7. 
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dramatický kus Caesar, hra kterou se Zavřel vrátil před Valdštýna, hra, která mohla k 

divákům v době války promlouvat kolaborantským hlasem a paradoxně hra, které se režijně 

ujal Jiří Frejka, jehož slavnou inscenaci Shakespearova Julia Caesara ještě z dob 

předválečných měli mnozí v paměti.  

 

POSTERITATI! 

Na jaře 1941 vydal František Zavřel v nakladatelství Leopolda Mazáče svou dramatickou 

pentalogii Polobozi; skládala se z her Caesar, Kristus, Hus, Valdštýn a Napoleon.65 Objemný 

svazek poněkud klamal tělem. Na první pohled se mohlo zdát, že autor předkládá publiku 

nové hry, které dosud nebyly zveřejněny. Nebylo tomu tak, neboť jak víme, šlo o starší hry, 

z nichž většina již byla provozována na českých jevištích od druhé poloviny třicátých let. 

Jedinou novinkou pentalogie byl Caesar, drama autorem vytvořené již před pěti lety a 

zároveň hra, ve které se Zavřel zcela otevřeně vyznal ze svého obdivu k diktátorským 

režimům.66 Rok po vydání Polobohů byl Caesar v premiéře uveden nejprve ochotnickým 

souborem Klicpera v Chlumci nad Cidlinou a v listopadu 1942, v režii Jiřího Frejky, 

v Národním divadle.67 Vydání těchto pěti her Zavřel pojal jako svou „dramatickou závěť“, 

když předpokládal, že uvedené hry náležité ocení teprve příští generace. 

Zavřelův Caesar je opět typem neohroženého vůdce, který je přesvědčen o svém dějinném 

poslání, oproti Shakespearovu Caesarovi, který trpí padoucnicí a je nahluchlý, představuje 

Zavřel giganta, který se vznesl až k nebesům a lidstvu zvěstuje poselství velikosti. 

Představení, ve kterém v roli Caesara zazářil Zdeněk Štěpánek, se v Národním divadle hrálo 

celkem jednačtyřicetkrát až do konce února 1944. Vyprodané hlediště, psal recenzent 

Vendelín Josef Krýsa po premiéře v Arijském boji, …v němž byli přítomni předseda vlády Dr. 

                                                            
65 František Zavřel, Polobozi. Dramatická pentalogie – Caesar, Kristus, Hus, Valdštýn, Napoleon, Leopold 
Mazáč, Praha 1941. 
66 Slova Marka Aurelia o Caesarovi v závěru hry k senátorům byla jednoznačnou obhajobou vůdcovského a 
diktátorského principu: Buďme šťastni, že dýcháme stejný vzduch jako on! Buďme pyšni, že slyšíme tep jeho 
křídel! Děkujme bohům, že nám nechal nahlédnout do jeho plamenné dílny! Svět vyšel z ní přetvořen. My, kteří 
jej obýváme, přetvořme se rovněž! Odhoďme malost, která nám zabraňuje chápat Caesarovu velikost! Zničme 
trpaslíka, zavilého, běsnícího trpaslíka, který sídlí stále ještě v našich pohodlných duších! Nestavme ho proti 
němu! Nestavme trpaslíka proti obru! Je to počínání marné a hlavně směšné. Neplivejme na planoucí slunce! 
Naše sliny ho nemůžou zasáhnout. Neomílejme pusté fráze o rovnosti všech, když stojí před námi polobůh, který 
přehnětl zchátralý svět a dal mu nový obsah! Ukažme se ho aspoň zčásti hodnými! Méně nemůžeme učinit. Co 
jsem proti němu? Sotva lidé, skoro plazi, kteří sídlí ve svých podzemních děrách. Vylezme z nich a pohlédněme 
na božské slunce! Kdo je chce tupit, tupí sebe. Slunce plane dál. Hřejme se na něm! Učme se chápat jeho 
velikost! Caesar, více než člověk, sestoupil mezi nás. Potomek nejstarší latinské šlechty, sahající svým původem 
až k hrdinům Ilia a ke králům Říma, přišel nás povznésti. Postavili jsme se mu na odpor, ale on jej zlomil. Učinil 
nás velkými proti naší vůli. Poděkujme mu za to! (Je slyšet zvuk polnic.) Caesar přichází. Všichni na kolena! 
Srov. F. Zavřel, Polobozi. Dramatická pentalogie – Caesar, Kristus, Hus, Valdštýn, Napoleon, Leopold Mazáč, 
Praha 1941, s. 46−47. 
67 Vladimír Kolátor, Zavřelův Caesar v Chlumci nad Cidlinou, Národní politika 60, 1942, č. 201, 24. 7., s. 3. 
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Krejčí, ministr školství a ministr lidové osvěty Emanuel Moravec a četní zástupci 

protektorátních úřadů a života kulturního nadšeně přijalo hru a vyvolalo autora i herce.68 

Na ideovou tendenčnost hry upozornil v Přítomnosti Václav Alexis Marek. Zdůraznil, že 

Zavřel tímto dramatem …vylupuje se z podezřelé beztvářnosti k jasnému prohlášení a 

přihlášení se k myšlenkám, jež se mocně sklenuly k zabezpečení existence národa.69 

Opatrnější pak byl v Lidových novinách Jan Kopecký, který ve stručnosti nastínil děj a 

hlubšímu hodnocení se elegantně vyhnul.70 Podobně o Caesarovi psal Vladimír Kolátor, jenž 

se zaměřil především na srovnání Zavřelova hrdiny s Caesarem Shakespearovým a 

Shawovým. Podle Kolátora je Zavřelův Caesar více dramaticky úderný, neboť nevyzdvihuje 

– jako Shakespeare – hrdinovy tělesné nedostatky, ale ukazuje velikost a sílu člověka, který 

má vůli k moci.71 Přestože text hry vznikl ještě před válkou v době první republiky, je jisté, že 

ve změněném politickém kontextu a složitých protektorátních podmínkách mohly být 

Zavřelova slova o Caesarově podmanění si římského lidu proti jeho vůli, mnohými vnímány 

jako jasný projev ideové kolaborace. 

Přes problémy, které Zavřel musel podstupovat v otázce prokazování svého arijského původu, 

rozhodně nepatřil k autorům, kterým by se činily zvláštní potíže při uvádění her. Zásahy 

cenzury, které dolehly na jeho kolegy, se Zavřelovým textům spíše vyhýbaly.72 Přesto se ve 

svých polemických textech uveřejňovaných v protektorátním tisku a zejména v korespondenci 

opakovaně domáhal většího zastoupení své dramatické tvorby na českém divadle. Kupodivu 

velmi důrazně se vymezoval proti příteli, dramatikovi Stanislavu Lomovi, jehož výpravné 

historické drama Karel IV. bylo po značných cenzurních zásazích nakonec uvedeno 

v Národním divadle v dubnu 1940.  

Celý rok 1941 byl pro Zavřela mimořádně publikačně plodný.73 Kromě zmíněných Polobohů 

vydal nový román Aféra Tilly. V nepříliš originálním příběhu se autor znovu vyrovnával se 

smrtí přítelkyně Milady a popisoval své seznámení s budoucí manželkou Helenou. Aféra Tilly 

                                                            
68 V. J. Krýsa, „Caesar“ zvítězil, Arijský boj 3, 1942, č. 46, 21. 11., s. 4.  
69 V. A. Marek, Český Caesar, Přítomnost 17, 1942, č. 3, s. 47. 
70 JK [= Jan Kopecký], První české drama o Caesarovi, Lidové noviny 50, 1942, č. 566, 11. 11., s. 4. 
71 V. Kolátor, František Zavřel, in: F. Götz – F. Tetauer (eds.) České umění dramatické, část I. – činohra, Šolc a 
Šimáček, Praha 1941, s. 282–283. 
72 V roce 1939 se na seznam zakázaných her dostala Zavřelova komedie Vykutálený paroháč, v roce 1940 pak 
nebyla umožněna obnovená premiéra hry Král Přemysl Otakar II. v Národním divadle s odůvodněním, že hra o 
středověkých mocensko-dynastických zápasech středoevropských mohla by za nynějších poměrů ohroziti veřejný 
klid a pořádek. Třetí hra, která neprošla cenzurou bylo drama Nietzsche, o které jsem již pojednali výše. Srov. 
NA Praha, fond Ministerstvo vnitra − nová registratura, složka Div. hry povolené a zakázané v Čechách v II. 
pololetí 1939, k. č. 5037, dále složka Divadelní hra: „Friedrich Nietzsche“ a složka „Král Přemysl“ div. hra, od 
dr. Zavřela, k. č. 5035. 
73 Pro úplnost dodejme, že v roce 1941 vyšly znovu Zavřelovy verše za Miladu Pakůrovou. Sbírka byla rozšířena 
na 150 básní a vyšla pod názvem Verše o lásce a smrti, EMNA, V. E. Coufal, Praha 1941. 
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je vlastně volným pokračováním Zavřelova prvního románu z roku 1928 Hora Venušina. 

Hlavní hrdina Frank Tilly, jenž se těžce vyrovnává se smrtí přítelkyně, se při návštěvě 

fotografického ateliéru seznámí s krásnou Helenou. Ta je ovšem provdána za Richarda Sulu, 

mocného a bohatého muže, surovce, se kterým se chce rozvést. Manžel však rozluce brání, i 

za cenu podplácení pražských právníků. Seznámení s Frankem Helenu nakonec přiměje 

k útěku. Milenci prchají z Prahy a odjíždějí, kam jinam, než do Itálie. Rozzuřený Sula 

mezitím v Praze dosáhne obnovení starého případu, ve kterém Frank Tilly před lety figuroval 

jako obviněný z vraždy své ženy, která však ve skutečnosti spáchala sebevraždu. Tilly byl 

tehdy osvobozen, Sula však nyní na základě podvržených důkazů prokázal, že Tilly opravdu 

vraždil. Po návratu z Itálie byl také Tilly zatčen a odsouzen k trestu smrti. Na poslední chvíli 

však korunní svědek v procesu svou výpověď popřel a Tilly byl zachráněn. Po odchodu 

z vězení pak neváhal ani minutu: „Raději budu v Itálii kolportérem novin nežli tady 

generálním ředitelem,“pomyslil si a opustil Prahu.74 A tak se i stalo. Helena, která se o jeho 

cestě za hranice dozvěděla až se zpožděním se vypravila do Itálie milovaného Franka hledat. 

Po letech bezvýsledného pátrání nakonec zavítala do Florencie: Její zraky spočinuly na 

vrásčité tváři šedesátiletého muže. Byl to roznašeč novin. Jeho oči byly obloženy tlustými skly. 

Náhle je strhl a podíval se na Helenu. Zdálo se mu, že ji odněkud zná. Také Helena se na 

něho dívala upřeně. Stařec se v určitém směru podobal Tillymu, ale jeho pohled, jeho gesto a 

dokonce i hlas (…) byl jiný. Helena, odcházejíc, ohlédla se za ním ještě jednou, ale nepoznala 

ho – tak jako on nepoznal ji.75 

Autobiografičnost románu Zavřel navíc podtrhl tím, že ilustrace Theodora Bechníka jsou 

vytvořeny podle skutečných fotografií Františka Zavřela a jeho blízkých. Zajímavým 

motivem celého románu je pak jistá míra autorovy předvídavosti, který si v osobě Franka 

Tillyho poněkud předpověděl svůj vlastní konec. I když nutno podotknout, že Tilly jako 

kolportér novin dopadl ještě docela dobře. 

K nové Zavřelově próze se vyslovil v Českém slově dokonce šéfredaktor Karel Lažnovský 

(1906–1941), kolaborující novinář, jenž se o sedm měsíců později stal „obětí“ známé 

„chlebíčkové aféry“, v článku Zavřelova Praha. Recenzent se pochopitelně nezabýval 

literární hodnotou díla, o které nepochyboval, a zaměřil se především – dle svých slov – na 

sociologickou stránku díla, neboť statečný autor Fortinbrase znovu zahřímal, slovy F. X. 

                                                            
74 F. Zavřel, Aféra Tilly, Leopold Mazáč, Praha 1941, s. 213. 
75 Tamtéž, s. 229–230. 
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Šaldy, mocným hlasem proti pražské lůze v cylindrech.76 Lažnovský k románu přistupoval 

jako k objektivní kritice pražské společnosti, jež připomíná džungli plnou antitalentů a 

parazitů. Zavřela pak charakterizuje jako autora, vizionáře a nelítostného kritika, který právě 

za svou názorovou otevřenost za minulého režimu trpěl: Byly doby, kdy jeho dalekozrakost se 

týkala i politiky. Proto byla kolem románu „Fortinbras“ uspořádána úžasná politická 

štvanice na autora – a dnes po několika letech, vidí každý rozumný, že Zavřel měl pravdu.77  

Celostránkovou recenzi otiskl také Arijský boj. Pod pseudonymem Argus se skrýval redaktor 

Rudolf Novák (1890–1947), po válce popraven jako kolaborant. Novák navíc v té době 

působil jako redaktor německé literatury v nakladatelství Leopolda Mazáče, které Zavřelův 

román vydalo, tudíž se jednalo spíše o reklamu proloženou řadou ukázek, než o zevrubnou 

analýzu románu.78 Pozitivní hodnocení Zavřelových her a románů v kolaborantských a 

antisemitských listech bylo autorovi po válce samozřejmě přičítáno k tíži, i když se často 

jednalo o texty, které si autor pochopitelně neobjednal. Na druhou stranu se takové reklamě 

nebránil. 

Také vydání pentalogie Polobozi v roce 1941 se neobešlo bez komplikací, navíc ke zmatkům 

kolem svých her částečně přispěl Zavřel sám. Pro vydání v Polobozích Zavřel přejmenoval 

původní hru Nietzsche z roku 1937 na Napoleon a vypustil závěrečné dějství, jež bylo holdem 

Mussolinimu a „vůdcům nové Evropy“. V témže roce pak u Mazáče vydal další drama opět 

nazvané Napoleon. Tentokrát šlo o nový text, který zachycoval v pěti dějstvích obrazy ze 

života císaře Napoleona.79 Nakladatel knihu prezentoval jako pátý večer dramatické 

pentalogie Polobozi, tudíž nebylo jasné, který z Napoleonů vlastně platí. Ten co byl zařazen 

v Polobozích či ten, který vyšel samostatně? Při bližším ohledání hry zjistíme, že ani v tomto 

případě se nejednalo o zcela nový text. První čtyři dějství byla vskutku nová (Napoleon u 

Slavkova, na Elbě, v zámku Malmaison a na Svaté Heleně), páté dějství pak bylo mírně 

upravené čtvrté dějství ze hry Nietzsche. V něm se v Turíně blouznícímu filozofovi zjevuje 

Napoleon, se kterým pak diskutuje o nadčlověku, věčném návratu a smyslu lidského života 
                                                            
76 K. L. [= Karel Lažnovský], Zavřelova Praha, České slovo 33, 1941, č. 72, 20. 3., s. 3. Lažnovského recenze se 
stala impulsem pro brněnského novináře Antonína Jarmila Kožíška (1905–1947), který v Moravské orlici otiskl 
úvahu o potřebnosti očištění hlavního města protektorátu od neblahých vlivů. Srov. ajk. [= Antonín Jarmil 
Kožíšek], Pražský tisk se dívá na Prahu, Moravská orlice 79, 1941, č. 68, 21. 3., s. 3. Referent Arijského boje pro 
změnu stylizoval Františka Zavřela do role bojovníka, o kterém se mlčí. Novinář Karel Lažnovský nyní toto 
mlčení kolem Zavřela prolomil a zařadil se po bok statečným redaktorům …z tábora nové orientace. Srov. J., 
Velké mlčení kolem Zavřela, Arijský boj 2, 1941, č. 12, 29. 3., s. 5. K dramatu v próze pak román přirovnal 
referent Národní politiky. Srov. V. Urban, Aféra Tilly. Román od Fr. Zavřela, Národní politika 59, 1941, č. 61, 
2. 3., s. 4. 
77 K. L. [= Karel Lažnovský], Zavřelova Praha, České slovo 33, 1941, č. 72, 20. 3., s. 3. 
78 Argus [= Rudolf Novák], Z českého života. Aféra Tilly, Arijský boj 2, 1941, č. 5, 8. 2., s. 5. 
79 Delší ukázku ze hry přinesl Arijský boj. Srov. František Zavřel, Napoleon, Arijský boj 2, 1941, č. 37, 20. 9., s. 
4. 
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vůbec. Napoleon je zde zobrazen jako rezignující velikán, který již nevěří v návrat 

nadčlověka: Dvacet let jsem se s nimi mučil, říká Napoleon na adresu lidí, vedl jsem je od 

bitvy k bitvě, od vítězství k vítězství, celý svět jsem jim položil k nohám, nasugeroval jsem jim 

touhu po slávě a po moci – výsledek je obecně znám. Zvířata lze vychovat, lidi ne.80 Tomu 

Nietzsche odporuje, jako idealista věří v příchod nadčlověka, který lidi učiní velkými i proti 

jejich vůli, podobně jako Caesar: Nebude se jich ptát. Vnutí jim, co uzná za dobré.81 Zajímavé 

na samotné hře je pak fakt, že Zavřel Nietzscheho ukryl pod průhledný pseudonym Dionýsos. 

Na záložku knižního vydání pak ještě pro jistotu připsal: K dramatu NAPOLEON, ze kterého 

jest nyní eliminován Nietzsche, přistoupil autor po zevrubném studiu historického materiálu.82 

V přítomném dramatu se autor, jakoby rozetnul ve dví. Na jedné straně jej poznáváme v 

rezignujícím Napoleonovi, který vede dialog s mrtvou Josefinou, na straně druhé jeho hlas 

zaznívá ústy filozofa, který idealisticky věří v lepší budoucnost. 

 

PROSTĚ ŽEBRÁK 

Kromě své literární činnosti Zavřel systematicky pracoval na kariérním postupu. S žádostmi o 

povýšení se obracel na protektorátní politiky, jimž při té příležitosti zasílal své knihy 

s dedikacemi a recenze svých děl.83 Podivuhodné zalíbení nalezl v ministru školství a lidové 

osvěty Emanuelu Moravcovi, kterého od ledna 1942 pravidelně žádal o intervence na svou 

podporu. V květnu 1944 nakonec dosáhl jmenování vrchním odborovým radou na Moravcově 

                                                            
80 F. Zavřel, Napoleon, Leopold Mazáč, Praha 1941, s. 86–87. 
81 Tamtéž, s. 86. 
82 Tamtéž, text na záložce první strany obálky. 
83 V roce 1942 František Zavřel vydal už jen dvě knihy. Svou autobiografii Za živa pohřben a poslední román O 
Rus!, který vydalo Evropské vydavatelstvo Harryho Jelínka. Nový román zůstal zcela stranou zájmu literární 
kritiky. Podrobněji jsme o něm pojednali již v úvodu druhé kapitoly této práce. Více prostoru pak věnovali – 
především kolaborantské listy – Zavřelově autobiografii. V Arijském boji se knize opakovaně zabýval Rudolf 
Novák, naposledy rok před koncem války u příležitostí třetího vydání. Srov. R. Novák, Třikrát za živa pohřben, 
Arijský boj 5, 1944, č. 18, 29. 4., s. 5. Proti Zavřelovým vzpomínkám se ostře ohradil Emanuel Chalupný, který 
autora žádal, aby z knihy odstranil zjevné nepravdy o F. X. Šaldovi. Zavřel to ve druhém vydání neudělal, což 
Chalupného přimělo k zaslání ostrého dopisu autorovi: Je toho zapotřebí tím více, protože strašný útok p. 
ministra Moravce z 13. září proti Šaldovi zřejmě se opíral o Vaši nepravdu z 29. stránky 1. vydání. Poněvadž to 
řekl ministr, počali křičet tu nepravdu kuliové se všech stran, další vydávání spisů Šaldových bylo zastaveno, 
jeho jméno censurou je škrtáno atd. a to vše jste pravděpodobně zavinil Vy, jenž tu smýšlenku o Šaldovi-
Ptáčníkovi na str. 31. v 2. vydání zase opakujete. Srov. LA PNP, fond Josef Alois Adamíra, strojopisný opis 
dopisu E. Chalupného F. Zavřelovi z 27. října 1942. Chalupný měl na mysli pasáže, ve kterých Zavřel psal o 
Šaldovi jako o svůdci mladé generace, který však účelově měnil své názory: Nevěděl jsem, napsal Zavřel, že týž 
Šalda skoro současně prohlásil, že „rozum, účel, logika jsou božstva nového náboženství“, tedy vlastně pravý 
opak toho, co hlásal ve Volných Směrech, nevěděl jsem, že můj nový „učitel“ je mužem vedlejších možností, 
který dovede říci něco a současně tvrdí opak, který pod svým jménem napíše třeba o Vrchlickém nadšenou 
chválu a současně, pod pseudonymem Ptáčník, téhož autora, tutéž knihu v týž den nejsurověji strhá. Srov. F. 
Zavřel, Za živa pohřben, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola F. X. Šalda, s. 33. 
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ministerstvu lidové osvěty.84 V té době se již stárnoucí spisovatel potýkal se značnými 

zdravotními problémy a do úřadu tudíž nenastoupil. Na podzim 1944 u příležitosti svých 

šedesátých narozenin pak byl vyznamenán ...čestným štítem s orlicí sv. Václava a ...k 

umožnění další literární činnosti převeden do trvalé výslužby.85 To byla pro Zavřela doslova 

pohroma, neboť si zvykl na slušný plat a dostatek volného času pro vlastní práci. Okamžitě se 

obrátil na svého nadřízeného Emanuela Moravce osobním dopisem: Slovutný pane ministře, 

druhý den po oslavě svatováclavské, kde mně byl k mému překvapení udělen kovový štít s 

orlicí, obdržel jsem s ministerstva lidové osvěty sdělení, podle kterého jsem dán do trvalé 

výslužby s prozatimním platem 2 400 K. To znamená, že jsem žebrák, který nemá právo 

existovat, který má tím menší právo přijímat jakékoli vyznamenání, který nemá právo mít 

rodinu, prostě žebrák. Vzhledem k tomu, že se to stalo jeden den po mém nezaslouženém 

vyznamenání (proč je neobdrželi páni divadelníci, kteří mají výnosné funkce, správu divadel 

atd., je mi prostě nepochopitelné) a 30 dnů před mými šedesátými narozeninami, nabývá celý 

případ zvláštní příchuti a stává se nikoli bezvýznamným článkem v řetězi potup a příkoří, 

kterých jsem užil dosyta za vlády Benešovy...86 Emanuel Moravec nebyl z těch, kdo by se 

nechal nějak ovlivňovat, Zavřelovi odpověděl kultivovaně, ale zároveň jej důrazně odkázal do 

příslušných mezí: S Vámi je opravdu kříž. Máte-li své názory na právo pokud jde o Vaši 

osobu, buďte alespoň pravdivý (…) tvrdíte, že jste úřadoval. Není to odvážné? Vždyť co jsem 

ministrem měl jste nepřetržitou dovolenou. Zatím co Vaši úřední kolegové se potili 

v kancelářích 8 a nyní i 10 hodin denně, Vy jste prostě pobíral plat a seděl doma. (…) 

                                                            
84 6. května 1944 se také uskutečnila historicky poslední premiéra Zavřelovy hry. Komedii Kost nastudoval 
ochotnický soubor a premiéra se konala v pražské Malostranské besedě. Hru, kterou Zavřel dedikoval památce 
historika Josefa Pekaře, měl autor dokončenou už půli roku 1941, ale měl problém s jejím uvedením. Olomoucké 
divadlo plánovalo Kost nastudovat již v divadelní sezóně 1941/1942, z inscenace nakonec sešlo. Srov. Našinec 
77, 1941, č. 122, 20. 6., s. 7. Druhá zmínka o inscenaci je z listopadu 1942, kdy hru plánoval uvést II. Tyršův 
okrsek v Plzni ve velké dvoraně Společenského domu jako okrskové představení. Zda k představení nakonec 
došlo není známo. Srov. Český deník 31, 1942, č. 312, 12. 11., s. 3.  Po premiéře zaslal František Zavřel do 
deníku Moravské slovo tento text: Čtyři plné roky ležela tato veselohra neprovozována, zatím co bohopusté a 
nevyslovitelné pitomosti slavily svůj „triumf“ na oficiálních scénách v Praze i mimo Prahu. Čtyři roky ohrnovali 
režiséři oficiálních scén nad odmítnutou veselohrou věnujíce své pochybné vlohy továrním výrobkům běžné 
divadelní machy. Srov. Spisoval Zavřel o své hře „Kost“, Moravské slovo 19, 1944, č. 121, 11. 5., s. 5. Prostředí 
hradu Kost se autorovi stalo jen volnou kulisou pro celkem konvenční komedii postavenou na principu záměny 
postav, kdy se vše v závěru rozuzlí (syn není synem hraběte, ale sedláka, dcera není dcerou sedláka, ale 
hraběte…). Zavřelova hra je ovšem v druhém plánu nositelkou ideje zániku starého světa, který je nahrazen 
světem novým, mladým, bez stavovských a třídních rozdílů: Dámy a pánové, co jsme provedli, je vyložená 
revoluce. Úplný převrat! Co bylo dole, je nahoře a co bylo nahoře, je dole…prohlašuje zestárlý donjuanský 
hrabě Vilém, když svým dětem předává vládu nad hradem a sám se chystá na roli dědečka. Srov. F. Zavřel, Kost, 
Josef Kobosil, Praha 1941, s. 70. Této tendence si povšiml i recenzent představení Miloslav Novotný. Srov. mn 
[= Miloslav Novotný], Zavřelova „Kost“, Lidové noviny 52, 1944, č. 134, 16. 5., s. 4. 
85 Vladimír Hloch, K šedesátinám dramatika Františka Zavřela, Osvěta 1, 1944, s. 459. U příležitosti 
Zavřelových šedesátin publikoval obsáhlý bilanční článek v Národní politice Emanuel Janský. Srov. Emanuel 
Janský, Dramatik vůle a činu, Národní politika 62, 1944, č. 323, 6. 12., s. 1. 
86 Srov. LA PNP, fond František Frabša, opis dopisu F. Zavřela E. Moravcovi z 1. října 1944 
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Nepřevzal jsem Vás do ministerstva školství, jak uvádíte, nýbrž do ministerstva lidové osvěty, 

kde jsem Vás povýšil, a kde jste se vůbec neukázal. Byl jste přidělen do lidovýchovné sekce. 

(…) Do výslužby jste byl dán podle zákona, který předepisuje službu úředníkům do 60. let, kdo 

chce přesluhovat je egoista, poněvadž tím brání mladšímu kamarádu v postupu. Jste jediným 

českým básníkem, který bral úřednický plat a nemusil úřadovat. Znamenitý básník Dr. 

František Kubka je u mne radou. Pracuje denně přes 10 hodin v úřadě a při tom každý rok 

obohacuje českou literaturu novou vzácnou knihou. Básník Dr. Durych jako lékař je celý den 

zaměstnán u protiletecké obrany.(…) Budete-li pokračovat, nezbude, než české veřejnosti 

vedle Zavřela básníka ukázat také Zavřela člověka, který nikdy s ničím není spokojen, který 

huboval na demokracii, hubuje na autoritativní režim, který dokonce i o mně nepěkně mluvil, 

ač jsem mu nikdy neublížil a všude mu hleděl vyhovět.87 

Odchod do penze a blížící se konec války Zavřela přiměly k neobvyklému plánu. Nechal se 

nakonec rozvést s manželkou Helenou. V této souvislosti stojí za pozornost poslední báseň ze 

sbírky In memoriam nazvaná Rozloučení a datovaná 21. ledna 1945. Mluvčí v ní naznačuje 

možné motivy manželského rozchodu: Na vždycky opusť zaživa pohřbeného,/ ať dál se bije 

prokletý!/ Proč měla bys, úsměve, něho,/ promarnit drahocenný život? Ty,// po které snílek 

marně vzlyká/ úsměvem pouhým přeblažen?/ Navždycky opusť zápasníka,/ který je dávno 

poražen!88 Rezignaci, zmar a obavy z toho co přijde následně Zavřel vyjádřil v dopise 

Ferdinandu Strejčkovi z 22. října 1944: Jelikož vím dobře, čeho jsou pánové schopni, dělám 

všechna možná opatření: rozvedl jsem se svou paní, tak aby vážená p.t. ulice nevrhla se také 

na ni. Já sám jí hravě uniknu. Mám čisté svědomí, čistší než všichni moji ostouzeči 

dohromady. Jestliže jsem, autor BOLESLAVA UKRUTNÉHO, obdržel (kovovou) orlici 

svatého Václava, je to záležitost úřadu, nikoli moje.89 V dalším dopise témuž adresátovi svůj 

rozvod vysvětlil podrobněji: Rozvedeni už jsme. Ze své chabé pense uživím sotva sebe. A pak, 

jak jsem Vám tuším psal, jedná se v prvé řadě o mé početné „přátele“, kteří by se možná vrhli 

na mojí paní. Ta dávno zmizí pod cizím jménem, jelikož se ihned provdá za mého přítele. Jak 

vidíte činím všechna opatření. Nejsem sentimentální, také to „velká“ doba, v níž žijeme, 

nepřipustí.90 A do třetice v únoru 1945 ještě na téma rozvodu dodal: Jsem šťasten, že její osud 

                                                            
87 ABS, fond Zemský odbor bezpečnostní II. v Praze, dopis Emanuela Moravce Františku Zavřelovi z 11. října 
1944, sign. 315-196-6. 
88 F. Zavřel, In memorian − Kristus − Věčné mládí, Leopold Mazáč, Praha 1945, s. 76. 
89 LA PNP, fond Ferdinand Strejček, dopis F. Zavřela F. Strejčkovi z 22. října 1944. 
90 Tamtéž, dopis F. Zavřela F. Strejčkovi, 12. listopadu 1944 
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se oddělil od mého, bůh ví co se bude dít, frakce benešovských domovníků, kteří mne 

pochopitelně něljubí, je silná a řádit jistě budou. Jak vidíte, i moje sobectví má své meze!91  

Přestože na svou obranu Zavřel vydával letáky a i ve svých pamětech se usilovně snažil 

přizpůsobovat události ve svůj prospěch, neunikl krátce po osvobození zatčení. Miroslav 

Rutte adresoval 21. května 1945 na pražské policejní ředitelství udání, ve kterém označil 

Zavřela za fašisticky smýšlejícího autora, který ve svých hrách jak z dob před válkou, tak 

v období protektorátu oslavoval fašistickou ideologii. Rutte upozornil především na drama 

Nietzsche a na skutečnost, že v pomnichovském období Zavřel provokativně oznamoval, že 

připravuje nové drama Adolf Hitler.92 

Na základě Rutteho udání byl Zavřel 29. května 1945 zadržen a převezen do vyšetřovací 

vazby v Praze na Pankráci. Po několika výsleších byl nakonec 15. září 1945, s ohledem na 

zdravotní stav, propuštěn. V hledáčku vyšetřovatelů však nadále zůstal, jak o to svědčí 

dochovaná hlášení Státní bezpečností. Zvláště poslední hlášení sepsané jen pár dnů před 

druhým zatčením poskytuje zajímavou představu o Zavřelově neutěšené situaci: Důvěrným 

šetřením a sledováním bylo zjištěno, že shora jmenovaný dochází v dopoledních hod. do 

kavárny Savarin v Praze II. Příkopy. Jak bylo v uvedeném podniku zjištěno, sedává Dr. 

ZAVŘEL většinou sám. (…) ZAVŘEL by rád odcestoval do ciziny, nejraději do zámoří. Od 

této cesty si prý slibuje, že by tam mohl dobře odbýti svou spisovatelskou a literární práci. 

Kdy a jakými prostředky by se chtěl do zámoří dostati, nedalo se zatím zjistiti. Po stránce 

finanční je ZAVŘEL udánlivě ve velmi špatných poměrech a také prý rozprodává své svršky. 

Jak bylo důvěrně zjištěno, neodpustí si ZAVŘEL, by nekritsoval dnešní celkové dění a činnost 

některých politických stran a zvláště má prý spadeno na stranu komunistickou, o které 

udánlivě tvrdí, že stejně jednou zajde. Poslední dobou se zdá, že ZAVŘEL trpí duševní 

chorobou, neboť je často pozorováno, že on vyplazuje jazyk a dělá jiné směšné posunky na 

osoby, aniž by mu byly tyto známy.93  

V určité chvíli Zavřel zvažoval, zda by nebylo vhodnější, kdyby se přestěhoval na venkov. O 

svých plánech se svěřoval v korespondenci Ferdinandu Strejčkovi. V Praze jej již nic 

nedrželo, navíc se s nikým nestýkal: Na mě jsou zdejší hovňousové krátcí (…) Doufám, že 

mne již nezavřou. Od lidí mám celkem pokoj, jen pan Vilém Werner („dramatik“) přede mnou 

veřejně naplil, což mne nesmírně „dojalo“. Ubohý prof. Šusta! Od toho ksindlu se dát uštvat 

                                                            
91 Tamtéž, dopis F. Zavřela F. Strejčkovi, 11. února 1945. 
92 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud 1945−1948, dopis Miroslava Rutteho pražskému policejnímu 
ředitelství z 21. května 1945, sig. TK XXI − 15216/47, karton č. 28. 
93 ABS, fond Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV, Hlášení o činnosti F. Zavřela ze 17. května 
1946, sig. 301-92-3. 
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– !94 

Toho, čeho se Zavřel obával skutečně nastalo. K druhému zatčení došlo 24. května 1946 na 

základě stvrzenky, která dokazovala, že za války Zavřel byl členem kolaborantského hnutí 

Vlajka a byl proto obviněn podle § 3/1 dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 sb (tzv. velký 

retribuční dekret).95 Zatímco první vyšetřování se zakládalo na obecném udání, které se navíc 

vztahovalo k Zavřelově činnosti z dob první a druhé republiky, ve druhém případě šlo o 

obvinění mnohem vážnější, které se mohlo v horším případě proměnit v několikaleté vězení. 

Díky lékařským posudkům byl Zavřel z vazby opět propuštěn, a to 2. října 1946.96  

K definitivnímu uzavření případu došlo až v roce 1947, kdy Usnesením ze dne 1. října 1947, 

č. ř. 71, bylo trestní řízení na návrh státního zástupce zastaveno..,. ježto podle posudku 

znalců-lékařů byl JUDr. František Zavřel v době spáchání trestných činů duševně chorý a 

zbaven užívání rozumu...97 Paradoxně k tomu došlo jen několik týdnů před Zavřelovou smrtí. 

Otázkou zůstává, zda Zavřelovo propuštění nebylo pro stárnoucího a nemocného autora 

nakonec větším trestem než samotné vězení. Nejtvrdší trest se totiž dostavil dva měsíce po 

propuštění z vazby. Tehdy Zavřel obdržel list z ministerstva informací se sdělením o 

pozastavení penze. Dopis se odvolával na dekret prezidenta republiky č. 59 sb. z 20. srpna 

1945 jímž se zrušují jmenování státních zaměstnanců z doby nesvobody. A jelikož Zavřel byl 

v té době jmenován dvakrát, v roce 1940 odborovým radou a v roce 1944 vrchním 

                                                            
94 LA PNP, fond Ferdinand Strejček, dopis F. Zavřela F. Strejčkovi z 22. ledna 1946. 
95 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud 1945−1948, Záznam o zadržení Františka Zavřela ze dne 24. května 
1946, sig. TK XXI − 15216/47, karton č. 28. 
96 I po propuštění byl Zavřel nadále vyšetřován na svobodě a opakovaně byl předvoláván před vyšetřující komisi. 
Jeden z výslechů zachytil zpravodaj Národního osvobození v březnu 1947: V čtvrtek byl před vyšetřující komisí 
holešovického NV vyslýchán pro delikty podle t. zv. Malého dekretu romanopisec dramatik dr. Frant. Zavřel. Po 
revoluci byl vyšetřován po 9 měsíců na Pankráci, nyní je na svobodě. Je viněn z toho, že se prohřešil proti 
národní cti tím, že platil příspěvky Vlajce. Obviněný přiznal, že skutečně několikráte peníze Vlajce poukazoval. 
Dr. Zavřel vysvětloval tento čin tím, že byl soustavně od r. 1939 Vlajkou o příspěvky žádán a odmítl je prý platit. 
Zaplatil prý teprve tehdy, když mu hrozilo, že bude napaden v časopise Vlajka. Popřel, že by do Vlajky byl psal. 
Tam si prý tiskli pouze citáty z jeho dřívějších knih. Vyznamenání orlicí, kterou mu odevzdal slavnostně Moravec 
v Rudolfinu, líčil Zavřel jako frašku. Prý se otázal Moravce, zač orlici dostává a když mu Moravec řekl, že za 
dramatickou činnost, prý se nahlas otázal: „Snad ne za Boleslava Ukrutného?“ To je totiž jeho stará hra, 
založená protiněmecky. V „Národním osvobození“ jsme 13. t. m. citovali úryvek ze zápisků aktivistického 
novináře Kožíška, jak jej četl v procesu na Pankráci nár. prokurátor Tržický. Podle Kožíškova záznamu chtěl 
Zavřel r. 1945 vydat znovu knihu „Za živa pohřben“ se škrtnutými místy, v nichž kdysi napadal dr. Beneše. Dnes 
se Zavřel této okolnosti dovolával pro sebe. – Předložil také dva letáky, jež za okupace vydal. Vydal je prý bez 
úředního schválení a byl za to gestapem vyslýchán. V jednom z letáků se tázal, jak oslaví české divadlo šedesátku 
dramatika Zavřela. Obviněný považuje tyto letáky za protiněmeckou odbojovou činnost. Dovolává se také toho, 
že byl gestapem zatčen, když malíř Rélink udal jeho protiněmecký výrok. Na svou obhajobu Zavřel dále uvedl, že 
zatímco Vlajce poslal několikrát menší částky, podporoval naproti tomu několikráte většími částkami pozůstalé 
po popravených. Mimo to odmítl prý vstoupit do Ligy proti bolševismu a neuposlechl Moravce, který ho žádal, 
aby dramatem oslavil Němce. Ke konci výslechu dr. Zavřel prohlásil, že jeho „provokační, spolehlivé češství“ 
může dosvědčit správcová domu, v němž dr. Zavřel bydlí. Srov. vop- [ = Josef Vopařil], Dramatik Frant. Zavřel 
před vyšetřující komisí, Národní osvobození 18, 1947, č. 68, 21. 3, s. 3. 
97 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud 1945−1948, Usnesení radní komory krajského soudu trestního 
v Praze ze dne 21. října 1947, sig. TK XXI − 15216/47, karton č. 28. 
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odborovým radou, byla mu na základě dekretu anulována i vyplacená mzda za toto období. 

Na tom by samo o sobě nebylo ještě nic neobvyklého, podstatnější však bylo, že ministerstvo 

informací požadovalo vyplacenou mzdu zpět, respektive mzdu z období let 1940−1944 

zaevidovalo jako přeplatek ve výši 255 061 korun.98 Otázkou zůstává, nakolik byl tento krok 

zákonný a nakolik se jednalo jen o svévolný výklad zákona, který měl jediný cíl: totální 

likvidaci nepohodlného člověka. Akt msty byl následně dovršen soudní výpovědí z bytu, která 

logicky následovala poté, co Zavřel zůstal zcela bez prostředků a neměl na placení nájmu. 

Jméno Františka Zavřela se po válce vyslovovalo se značným odporem a termín 

„zavřelovština“ byl synonymem pro zjevnou kolaboraci.99 Nebyli to jen Voskovec 

s Werichem, kteří si již za protektorátu ve svém vysílání z Ameriky ze Zavřela tropili žerty.100 

Jeho jméno se dostávalo i do lidových anekdot. Zvláště spadeno měl na autora spisovatel 

Václav Lacina, který Zavřelovy hry parodoval, a rovněž se autorsky podílel na úspěšné 

divadelní satiře Cirkus plechový, kde se rovněž Zavřelovo jméno objevilo v souvislosti 

s kolaborací.101  

Václav Lacina, vzděláním právník, který již před válkou pracoval jako soudce, se s 

                                                            
98 Obvodní soud pro Prahu 10, dopis ministerstva informací F. Zavřelovi z 5. prosince 1946, pozůstalostní spis 
Františka Zavřela 45 D 354/51. 
99 V prvním ročníku časopisu Generace se objevilo dlouhé pojednání o od Jaroslava Vojtěcha, kde byl František 
Zavřel vylíčen bezmála jako hyena neštítící se žádných prostředků: No ale, spějme dál. Přišel 15. březen, 
okupace, tedy doba, kdy pan Zavřel byl na vrcholu blaha. Mohl říci všem do očí to, co ještě nedávno říci nemohl, 
mohl plivat na ty, kteří zneuznali jeho nebetyčného genia. A z páchnoucího rybníčku české malosti dostává se do 
světa. Dne 10. června 1940 píše svému nakladateli: „Milý příteli, vyhráno! Dnes byl můj Valdštýn povolen pro 
celé Německo. Dopisem pana říšského dramaturga v Berlíně. Víte, co to znamená? Napíšeme – v této náladě 
román za pár týdnů.“ Nadchnut úspěchem, sklání se před těmi, kteří jej vysvobodili. Svůj román „Aféra Tilly“ 
posílá s věnováním Wolframu von Wolmarovi, Dru Von Gregorymu a Ritteru von Hoppeovi. Antickému bohovi 
Hitlerovi jej neposlal asi proto, že neuměl česky. A tento román s věnováním posílá také svým českým kolegům, 
zcela podle přísloví „Vrána k vráně sedá“: Janu Rysovi a Rudolfu Novákovi, redaktoru Arijského boje. Zavřel je 
na výsluní slávy. Národní divadlo je donuceno hrát jeho Caesara. Srov. Jaroslav Vojtěch, Poslední nadčlověk, 
Generace 1, 1945/1946, č. 4/5, s. 37–39. V Tvorbě se pro změnu Zavřelovi věnoval spisovatel T. Svatopluk (vl. 
jménem Svatopluk Turek). Srov. T. Sv. [ = T. Svatopluk], Proměny jednoho fašisty, Tvorba 14, 1945, č. 2, s. 32. 
100 …a hele tady, zde leží spisovatel, zde leží trubadur, ó hrůza, zamřelo tělo, leč nezamřela múza, neb múza 
Františka Zavřela byla už za živa zamřelá. Úryvek ze slavné scénky Nápisy na hrobech z roku 1942, dostupné 
na LP desce Osvobozené divadlo za války aneb Co vzkazovali V & W přes oceán domů (1941–1945), Panton, 
Praha 1990. 
101 Premiéra představení proběhla 19. září 1945 v Divadle satiry. Plechový junior Otto/ dovoluje si vám nyní/ 
představiti šelmu vzácnou, sensačnější než je tygr/ nebo puma atomová/ zlatý hřeb sezony zdejší,/ hřeb do rakve 
minulosti,/ avšak dovolte mi předem/ předeslati několik slov./ Když se nám v dějinách světa/ vyjevilo velký zvíře,/ 
mučeda, vrah hlava lysá –/ nemusela Prozřetelnost/ vysoukat je v nebes říši./ Na to stačil impotentní/ dramatik 
když zjistil data/ a to všechno pěkně zavřel/ při nejmenším v trilogii. (Říkám ZAVŘEL. Kdo čím trochu zachází, 
tím také schází. Třebas je to pouhé jméno.). Srov. Václav Lacina − Josef Kainar − Zbyněk Vavřín, Cirkus 
plechový, Družstvo Dílo, Praha 1946, s. 19–21. V souboru parodií Čtení o psaní Lacina po válce publikoval 
Vzornou hru o svaté Dorotě, ve které parodoval dramatický styl Emanuela Bozděcha, Karla Čapka, Jaroslava 
Hilberta, V. K. Klicpery, Fráni Šrámka, Franka Tetauera, Jiřího Wolkera a také Františka Zavřela. Zavřelův 
dynamický dialog Lacina uvedl do absurdní roviny jednoslovnými výkřiky protagonistů: Dábel: Pojď! Král: 
Kam? Ďábel: (gesto) Tam! Král: Už? Ďábel: Hned! Král: Ne! Ďábel: Ruku! Král: Ne! Srov. V. Lacina, Čtení o 
psaní, bydlení a jiné činění (Vybrané spisy Václava Laciny, svazek druhý), Československý spisovatel, Praha 
1961, s. 174–194. 
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Františkem Zavřelem seznámil v roce 1945, kdy mu byl dotyčný spisovatel předveden jako 

osoba obviněná z kolaborace. Ve svých pamětech o Zavřelovi napsal: K okupantům ho 

dostala chorobná ješitnost. Tento muž, který v slabých verších silně polemizoval s bohem, 

pokládal za partnery sebe důstojné toliko panovníky (…). Jednu knihu věnoval Mussolinimu, 

jinou papeži a na mou otázku, zda hodlal poctít dedikací Stalina, odpověděl bez váhání a 

zcela vážně: „Ovšem, vždyť si to zasloužil, přece nás osvobodil.“102 Lacina pak ještě 

vzpomínal na manželku Helenu, která ač již v té době byla s Františkem Zavřelem rozvedená, 

nosila mu do vyšetřovací vazby na Pankrác prádlo a další přilepšení. Zajímavé je i to, že 

Lacina v pamětech tvrdí, že to byl právě on, kdo podal návrh, aby byl přezkoumán Zavřelův 

duševní stav, ještě před tím, než bude obviněný spisovatel postaven před soud. 

Po Františku Zavřelovi opravdu zůstalo jen jméno, jako osoba zmizel z veřejného života. 

Těžko bychom dnes mohli Františka Zavřela označit za kolaboranta v pravém slova smyslu. 

Hodilo by se spíše označení konjunkturalista – tedy člověk, který se z nové politické 

konstelace v letech 1938–1945 snažil pro sebe vytěžit co nejvíc. V souladu s tím, což již 

napsal Václav Lacina, asi nepřekvapí fakt, že po svém prvním zatčení v roce 1945 Zavřel 

vyšetřovatelům do protokolu uvedl, že na sklonku války přepracoval své drama o knížeti 

Boleslavovi Ukrutném, jemuž dal protiněmecké vyznění. Exemplář hry pak ukryl v bytě herce 

Zdeňka Štěpánka, neboť novou verzi dedikoval maršálu Stalinovi.103 S jistou nadsázkou lze 

vyslovit domněnku, že pokud by František Zavřel přečkal ve zdraví poválečný chaos, 

pravděpodobně bychom se v době zvýšeného zájmu o husitskou tematiku v padesátých letech, 

dočkali i nové verze dramatu Jan Žižka z Trocnova... 

Večer 20. listopadu 1947 byl v pražských letenských sadech nalezen v zuboženém stavu a bez 

prádla starší muž. Po převozu do nemocnice Milosrdných bratří (dnes nemocnice Na 

Františku) ošetřovatelé zjistili, že se jedná o bývalého vrchního odborového radu 

protektorátního ministerstva lidové osvěty Františka Zavřela. Zpráva o jeho smrti byla 

otištěna ve Svobodných novinách až 11. ledna 1948, přestože Zavřel v nemocnici podlehl 

několika záchvatům mrtvice už 4. prosince 1947.104 To samo o sobě svědčí o naprostém 

nezájmu o kdysi úspěšného autora. Jak dlouho byl Zavřel nucen žít „na ulici“ se asi již nikdy 

nedozvíme. Jisté je pouze, že nějaký čas po výpovědi z bytu pobýval u své ženy Heleny, která 

                                                            
102 V. Lacina, Co vám mám ještě povídat, Národní archiv, Praha 2011, s. 63. 
103 V protokolu z 10. srpna 1945 Zavřel uvedl: Hodlal jsem toto drama dedikovati (II. vyd.) maršálu Stalinovi a 
obrátil jsem se za tím účelem na min. Nejedlého, aby dal svolení. Dedikace měla zníti: ,Maršálu Stalinovi, který 
vítězně ukončil souboj Slovanů s Germány a dokonce na těchže místech (Branibory), na kterých tento boj 
Boleslav Ukrutný před 1000 lety zahájil.‘“ Srov. SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud 1945−1948, sig. TK 
XXI − 15216/47, karton č. 28. 
104 Dramatik František Zavřel zemřel, Svobodné noviny 4, 1948, č. 9, 11. 1., s. 5. 
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se nakonec skutečně provdala, jak Zavřel uváděl v dopise Ferdinandu Strejčkovi, za jeho 

dobrého přítele Emila Ipolta.105 Zda odešel z manželčina bytu v ulici V Olšinách ve 

Strašnicích dobrovolně nebo byl vyhozen, nevíme. Jisté je pouze, že se ocitl bez střechy nad 

hlavou a bez finančních prostředků. Zemřel osamocen, bez rodiny, bez přátel i bez majetku, 

v podstatě tak, jak si sám s jistou mírou stylizace předpovídal ve svých pamětech Za živa 

pohřben. 

 

                                                            
105 NA, fond Policejní ředitelství II − evidence obyvatelstva, policejní přihláška Heleny Zavřelové z 22. ledna 
1945. 
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10. ZÁVĚR ANEB CO ZBYLO Z FRANTIŠKA ZAVŘELA 

 

Nechci se stát: jsem! a ne něčím, ale vším. Není lidské velikosti, kterou bych neviděl pod 

sebou a hříčkou svou. Má vůle dělá a bude dělat se vším všecko. Zaškatulkují-li mne jednou 

mezi briganty nebo filosofy, řeknou-li, že jsem nebyl nic, nebo bůh, nebo prase, – lidské 

ubohosti to jen! Jsem ten, který jsem, dělám, co chci, chci bezmezně vše!1 

 

Přátelé, až zemru, plameni/ dejte mne! V životě celém/ byl mým přítelem i nepřítelem./ Věrně 

jsem mu sloužil. Ať mne odmění!// Celý život hořel jsem. Dohořím tedy./ Čím kdo zacházel, ať 

také skoná./ Plamenů světel zahalí mne clona/ jako v dobách zření. Naposledy./ Popel vložte 

do země, kde leží ona!2 

 

Malý je člověka prach,/ velké jsou člověka trýzně a touhy./ Těžká a krutá i přemilostivá/ je 

Matka Země,/ Však Vesmír/ je věčný, nezměrný, nekonečný!3 

 

Není snad celá ta snaha připsat někomu odpovědnost tak trochu vykrucování? Chceme 

obvinit jednotlivce, aby všichni ostatní byli očištěni. Nebo to klademe za vinu historickému 

procesu, a tím ospravedlňujeme jednotlivce. Případně je to celé jen anarchie a chaos, což má 

úplně stejné důsledky. Připadá mi, že jde – tedy šlo – o řetězec odpovědnosti jednotlivců, 

který byl zcela nutný, ale zároveň už nejde o řetězec, v němž může každý jednoduše obviňovat 

všechny ostatní. Jenže moje touha připisovat někomu zodpovědnost může být pochopitelně 

spíše odrazem mého vlastního smyšlení než nestranným rozborem toho, co se stalo. A to je 

přece pane profesore, jeden z ústředních problémů historie. Otázka subjektivní versus 

objektivní interpretace, skutečnost, že musíme znát historikovu historii, abychom mohli 

pochopit verzi, kterou nám předkládá.4 

 

MALIČKÝ VELIKÝ 

V červenci 1930 psal František Zavřel svému příteli, okultistovi Josefu Aloisi Adamírovi, 

jinak inženýru chemie, svůj přesný čas a datum narození pro potřebu sestavení horoskopu.5 O 

okultní nauky se Zavřel zajímal již od dětství, otázky spojené s úvahami po smyslu lidského 

                                                 
1 Ladislav Klíma, Utrpení knížete Sternenhocha, Paseka, Praha – Litomyšl 1990, s. 56. 
2 F. Zavřel, Pozdrav od Borové. Epigramy, vlastním nákladem, Praha 1938, s. 138. 
3 A. Dvořák, Nová Oresteia, Čin, Praha 1923, s. 113–114. 
4 Julian Barnes, Vědomí konce, Odeon, Praha 2012, s. 17. 
5 LA PNP, fond Josef Alois Adamíra, dopis F. Zavřela J. A. Adamírovi z 23. července 1930. 
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konání a existence, otázky ohledně posmrtného života Zavřel řešil nejen ve svých dílech, ale 

intenzivně se jimi zabýval v soukromí. V Zavřelově literárním díle najdeme celou řadu 

odkazů k okultním naukám či východním filozofiím. Svou pentalogii Polobozi sám nazýval 

pentagramem, své dramatické dílo v pamětech přirovnával k Zigurratu, tedy k pěti, později 

sedmipatrové babylonské věži, jež představuje pět respektive sedm planetárních sfér a tak 

bychom mohli pokračovat.6 Stejně tak v románu Aféra Tilly přemítá k trestu smrti odsouzený 

hlavní hrdina Frank o tajemství života a smrti: Jak to stálo vytesáno nad starým klášterem 

v Pyrenejích? Todo es nada. Všechno je ničím. Všechno, celý život, celý vesmír se 

nezadržitelně řítí do zmaru a nicoty. Toto šílené, nevyzpytatelné „nic“ je na dně všeho. Potom 

– Tilly se zachvěl hrůzou pohlédnuv tváří ve tvář tomu, „co nic se nazývá“. Vzpomněl si na 

staré učení o nirváně, hlásané před mnoha tisíci let. Mělo pravdu?7 

Todo es nada  neboli Všechno je nic, tato tři španělská slova Zavřela provázela po celý život. 

Na otázky po smyslu života a smrti se autor, který už jako gymnazista ztratil víru v Boha, 

pokoušel nalézt odpověď prostřednictvím svých děl. Už v rané hře Oidipus a Iokasta klade 

Sfinga Oidipovi otázky: Co je život? Co je smrt? Co je věčnost? Co je vše, co zříš? Odpověz 

muži.8 A po smrti Milady Pakůrové pak v jedné z básní napíše: Hádanka smrti a života/ tě do 

svých sítí zamotá/ a jako sup tě bude klovat./ Hádanku smrti a života/ jsem nedovedl 

odšifrovat…9 

Podle všeho se zdá, že František Zavřel byl člověk nábožensky založený, jenž měl celoživotní 

potřebu se přimknout k hodnotám a ideálům, jež jej přesahují. Odpověď na tyto otázky pak 

hledal mimo jiné v historii a v životopisech velkých osobností, ve studiu filozofie a také 

v horoskopech, v zálibě, kterou měl společnou s Albrechtem z Valdštejna, jehož působivě 

zobrazil snad ve své nejlepší hře. Pokud si František Zavřel skutečně nechal horoskop 

sestavit, mohl se z něj dozvědět zhruba následující: idealista, který touží po ušlechtilých 

činech, člověk plný překypující fantazie a energie, jenž se bohužel díky své nestabilní povaze 

dostává do častých konfliktů. Odmítá rutinu, jeho heslem je pohyb, miluje cestování. Rád se 

obklopuje dynamickými, podnikavými a mocnými přáteli. Je silně zaujat náboženstvím a 

filozofií, jako zastánce práva se může v soukromí jevit až jako agresivní.10 

                                                 
6 F. Zavřel, Za živa pohřben. Vlastní životopis, 3. rozšířené vydání, Leopold Mazáč, Praha 1944, kapitola 
Ziggurat, s. 225. 
7 F. Zavřel, Aféra Tilly, Leopold Mazáč, Praha 1941, s. 196. 
8 F. Zavřel, Oidipus a Jokasta. Simson a Delila, České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, Praha 
1915, s. 31. 
9 F. Zavřel, Verše o lásce a smrti, EMNA – V. E. Coufal, Praha 1941, s. 56. 
10 Za sestavení horoskopu Františka Zavřela děkuji astroložce Věře Várady. V jednom z posledních dopisů 
Ferdinandu Strejčkovi v listopadu 1946 František Zavřel napsal: Jsem teď na dně, ale jsem jist, že to nebude 
navěky, člověk se nesmí dát. Jenom aby to příliš dlouho netrvalo. Těším se na rakve mých nepřátel, které mi 
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Je až z podivem jak těch několik charakteristik na Františka Zavřela sedí. Berme to však jen 

jako jistou formu intelektuální hry, která naše uvažování o Františku Zavřelovi může zpestřit.  

To, že byl Zavřel silně nábožensky založen, už víme, že však svůj vztah k náboženství na 

sklonku života přehodnotil, dokazuje jeho poslední hra, dosud nevydaná a nalezená až při 

domovní prohlídce v roce 1946. Jmenuje se Maličký veliký (Bambino di Praga) a její strojopis 

je dnes součástí Zavřelova vyšetřovacího spisu.11 Hlavní postavou Zavřelovy hry je zázračná 

soška malostranského Jezulátka, u které se střídají – v krátkých výstupech – malé děti, 

provazochodec, Albrecht z Valdštejna, ale i Napoleonův syn Orlík. Jezulátko vždy vyslyší 

jejich prosby a přislíbí pomoc. Na závěr pak před Jezulátkem postupně vystupují oživlé sochy 

čtyř evangelistů, které postupně vyprávějí o ukřižování Ježíše Krista. Na základě těchto 

výpovědí přichází Satan, který Jezulátko nabádá, aby se od lidí odvrátilo: Nyní jsi slyšel co tě 

potkalo. Nyní jsi slyšel co tě potká. Člověk se nemění. Zloba, závist zrada a nevděk – to jest 

jeho obsah, odvrať se od něho!12 Satanova snaha je ovšem marná, neboť vítězné Jezulátko 

praví: Tvé úsilí je marné. Pochop to konečně! Boha nepřemůžeš, ani neobelstíš, jenom sebe!13 

Vše nasvědčuje tomu, že se v posledních letech svého života František Zavřel k Bohu pokorně 

vrátil.14 

 

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ 

Odchod Františka Zavřela ze světa na podzim 1947 proběhl téměř nepovšimnut. Začala jím 

ovšem další etapa, nebo-li autorův druhý život. Pokud se chceme pokusit toto období částečně 

zhodnotit musíme začít paradoxně ještě před válkou. 

Již víme, že František Zavřel se po celý život vědomě a cíleně snažil vypořádat s Karlem 

Čapkem. Nejen s jeho dílem literárním, ale i s jeho názory na liberálně demokratické zřízení, 

s pohledem na prezidenty Masaryka i Beneše a vůbec na postavení Československa v rámci 

meziválečné Evropy. Čapek na Zavřelovy invektivy ať v tisku či v románech nereagoval, 

nicméně je reflektoval a jistě o nich dobře věděl.   

Až posmrtně vyšel v roce 1939 Čapkův nedopsaný román Život a dílo skladatele Foltýna, a 

přestože v této skvělé Čapkově próze není o Zavřelovi jediné slovo, získá čtenář během krátké 

                                                                                                                                                         
slíbila kdysi jedna slavná jasnovidka. Na ty já držím. Srov. LA PNP, fond Ferdinand Strejček, dopis F. Zavřela 
F. Strejčkovi z 7. listopadu 1946. 
11 SOA Praha, fond Mimořádný lidový soud 1945−1948, strojopis divadelní hry Maličký veliký (Bambino di 
Praga), sig. TK XXI − 15216/47, karton č. 28. 
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
14 Poslední dochovaný lístek Františka Zavřela pochází ze srpna 1947. Byl adresován příteli Ferdinandu 
Strejčkovi z kláštera premonstrátů v Teplé. Srov. LA PNP, fond Ferdinand Strejček, dopisnice F. Zavřela F. 
Strejčkovi z 24. srpna 1947.  
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chvíle intenzivní pocit, že hrdina, o kterém Čapek píše je tak trochu František Zavřel. Výklad 

Čapkovy poslední knihy je různý, v minulosti se již vedly diskuse o tom, kdo mohl Čapkovi 

posloužit jako inspirační zdroj. V zásadě se však uvádí, že Čapek svého Foltýna netvořil 

podle jedné konkrétní postavy a jako „vzor“ mu zřejmě sloužilo více lidí, se kterými se během 

života setkal.  

V šesté kapitole osloví skladatel Foltýn známého libretistu, od kterého žádá konzultaci 

ohledně vlastního libreta k opeře Judita. Libretista Petrů pak po přečtení Judity konstatuje: 

Libreto bylo hrozné: několik pěkných veršů nebo obstojná pasáž, a pak jedna nebo dvě 

stránky paranoického blábolení; pak zase slibný kousek dialogu nebo scéna s jakýms takýms 

reliéfem, a znovu ty popletené, velkohubé tirády; chtělo to být démonické, chtělo to být 

vášnivé, ale bylo to až maniakální a nestvůrné ve své pathetické nabubřelosti.15 Jako by se 

zde znovu promítl Čapkův dávný zážitek z četby Zavřelova dramatu Král Přemysl Otakar 

Druhý. Podobných míst, kde bychom mohli tušit Františka Zavřela je v Čapkově knize víc, ať 

už je to Foltýnovo oblíbené slovní spojení o hnětení dialogu, tedy formulace, kterou sám 

Zavřel rád užíval, případně Foltýnovo tvrzení, že neumí tvořit suchou cestou opětovně 

odkazuje k Zavřelově publicistice, kde napadá všechny suchou cestou tvořící literáty.  

František Zavřel zřejmě Čapkovu knihu nečetl, nicméně i po smrti byl její autor pro Zavřela 

terčem častých invektiv. Čapka bez uzardění považoval za jednoho ze strůjců Mnichova, což 

mimo jiné vyjádřil v epigramu z podzimu 1938: Politika není mucholapka/ Republika/ byla 

v rukách polobolševika,/ nebyl-li to obyčejný lapka/ Teď si dejte za rám pana Masaryka,/ otce 

i syna i pana Čapka.16 

Pološílený skladatel Foltýn a vyjádření lékařů v roce 1947 na základě jejichž posouzení byl 

Zavřel propuštěn z vazby jakoby předznamenaly nazírání na Františka Zavřela v dalších 

letech. Když psal Josef Jedlička v exilu svůj esej Dodatkem k nenapsaným dějinám české 

literatury zmínil se krátce též o Františku Zavřelovi. Velmi zjednodušeně napsal, že Zavřel 

byl jediný český dramatik, který za okupace nabídl Němcům své služby. K takovému jednání, 

které se podle autora zcela příčilo zdravému rozumu, mohlo dojít jen u člověka, který trpěl 

psychickou poruchou.17 Konstatováním lékařské diagnózy si pak mnozí autoři usnadňovali 

práci, neboť již nemuseli hledat důvody, které Zavřela motivovaly k takovému podivnému 

chování.  

                                                 
15 K. Čapek, Život a dílo skladatele Foltýna, Tartaros, Praha 2009, s. 49.  
16 F. Zavřel, Po boji. Epigramy 1927–1938, soukromý tisk, Praha 1940, s. 65. 
17 Josef Jedlička svůj text poprvé publikoval v roce 1987 v londýnské revue Rozmluvy. Zařazen byl rovněž do 
antologie Z dějin českého myšlení o literatuře 4. Antologie k Dějinám české literatury 1945–1990, (eds. Kateřina 
Bláhová a Michal Přibáň), Ústav pro českou literaturu, Praha 2005, s. 182–219. 
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Jenomže Josef Jedlička svoje pojednání o české literatuře psal v osmdesátých letech minulého 

století, tedy bezmála čtyřicet let po Zavřelově smrti. Ovšem spekulace o duševním stavu 

Františka Zavřela se objevily již bezprostředně po válce ještě za Zavřelova života. Když psal  

spisovatel K. J. Beneš o Zavřelovi jako o škodlivém parazitu, kterého je třeba se neodkladně 

zbavit, vyprovokoval k reakci bývalého Zavřelova spolužáka z chrudimského gymnázia 

Jaromíra Johna, který v časopise Kytice zavzpomínal na dobu mládí, kdy Zavřelovi rozmluvil 

úmysl spáchat sebevraždu. Svůj náhled na Zavřelovo chování za protektorátu pak vyjádřil 

jednoznačně: Ne – K. J. Beneši – tento muž je chorý a neodpovědný člověk! Obviňovat lze jen 

jeho okolí, které mu slabomyslně věřilo, pak jeho, byť nečetné přátele, nakladatele a kulturní 

instituce a divadla, která povolovala jeho megalomanii. Zavřel napáchal mnoho škod. Zavřel 

demoralisoval. Zavřel patřil dávno do sanatoria. Ale takové opatření může se, tuším, stát jen 

ze soukromé iniciativy. Společnost ani úřady, kde Zavřel „pracoval“, k tomu neměly práva. A 

tak je v našem veřejném životě ponecháno volné pole mnohým… Myslil jsem si však za války, 

proč jsem jen na tu schůzku ke hřbitovu Svatého kříže v Chrudimi chodil?18 Mimochodem K. 

J. Beneš nepsal v poválečné atmosféře vyřizování účtů jen o Františku Zavřelovi. V sérii 

článků v Kulturní politice se vypořádal s kdekým.19 

Naštěstí se objevili i autoři, kteří měli snahu se na tvorbu Františka Zavřela podívat 

objektivněji. K takovým patřil Emanuel Janský, který v časopise České lidové divadlo 

publikoval opožděný nekrolog, který se značně odlišoval od převažujícího mínění o Františku 

Zavřelovi: Nečekaně žalostný a dramatický životní závěr stal se osudem nesporně 

významného českého autora Frant. Zavřela. Teprve v lednu (10. I. 1948, Svobod. noviny) 

přinesl denní tisk zprávu, že „v pražské nemocnici Milosrdných bratří zemřel (…).“ Potud 

novinářská zpráva, jež jinde (Národ. osvobození, 13. I. 1948) byla doplněna poznámkou 

„Tento trapný osud si ovšem Zavřel přivodil sám svým politickým arivismem, svým fašismem 

a kolaborantstvím“. Občanské povolání soudního a posléze ministerského úředníka dra 

Františka Zavřela (…) bylo vždy jen vedlejší složkou jeho života výbušného a uměleckým 

citem vzníceného milovníka silných duchovních pojmů a dojmů. Neobyčejně vypjaté 

sebevědomí, stroze nadřaděné prostředí naplňovalo živelnou silou autora celé řady her (…). 

Vysmívaný i posmívaný dramatik, proměňující s bravurní lehkostí a vzpurnou odhodlaností 

někdejší přátele v domnělé i opravdové nepřátele, je opojen nejen sám sebou, ale také 

obdivem k moci a síle, bez zřetele na svět, skutečnost a mravní cíle. Ve vyjádření spříznění 
                                                 
18Jaromír John [= Bohumil Markalous], Jsem vinen?, Kytice 1, 1945/1946,  s. 288. 
19 K. J. Beneš, Větrat dokud je čas, Kulturní politika 1, 1945/1946, č. 13, s . 1 a 4; Týž, A také odhmyzit…, 
Kulturní politika 1, 1945/1946, č. 14, s. 4. 
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s duchem Nietzschovým projevuje se Zavřelův titanismus vychrleným monologem i prudkým 

dialogem úsečně sevřené formy, jež mají často pathos, nevázaný dějem a reálným viděním. 

Pln lačnosti po úspěchu usiluje o něj všemi i nevybíravými prostředky, z nichž příznačný je 

pro Zavřela vlastní životopis „Za živa pohřben“. Nenáviděn nenávidí, napadán útočí 

v neudolatelné víře v úspěch a slávu svých představ a svých idejí. (…) Po revoluci byl dr. 

Zavřel zajištěn a vyšetřován pro podezření z kolaborace. Jeho soudcem byl známý český 

satirik, spis. Václav Lacina. Dr. Zavřel, propuštěn na svobodu bez trestu, vzpomínal na něho 

často s uznáním, Zavřelově povaze neobvyklým. Zavřelova hrdost a vzdornost čelila dosti 

dlouho nedostatku bytu, zaměstnání a nejnutnějších potřeb, kterých postrádal, zůstávaje bez 

prostředků vlivem okolností, souvisejících s jeho pensionováním. Péčí několika málo osobních 

přátel byl po jistou dobu opatřen nejskrovnějším, ale i této pomoci se patrně dobrovolně 

vzdal. Zaznamenáváme dokumentárně osud dramatika dra Fr. Zavřela, jehož smrt vyvolala 

v kulturní obci rozruch i účast, jež nepostrádá politování tragického závěru díla básníka i 

života člověka.20 

Psát o Františku Zavřelovi se prostě neslušelo ani po jeho smrti. V Mladé frontě například už 

16. ledna 1948 Miroslav Kroh ironicky glosoval vyšlé nekrology slovy, že mnozí Zavřelovi 

věrní v tisku utrousili za zemřelým autorem malou slzičku.21  

Tyto arogantní a povýšené reakce, které absolutně pomíjely tragický rozměr Zavřelova konce, 

vyprovokovaly Karla Šourka k obsáhlé reakci v časopise Cíl. Obsáhlým citátem z Šourkova 

článku tak může udělat symbolickou tečku nejen za Zavřelovým životem, ale za celou prací. 

Článek v sociálně demokratickém Cíli vyšel počátkem února 1948, o několik týdnů později 

vstoupila československá společnost do nové etapy své existence. Na Františka Zavřela se 

rychle zapomnělo. Urna se jeho popelem byla zásluhou bývalé manželky Heleny Ipoltové 

uložena do rodinného hrobu v Chrudimi. K již vyznačeným jménům otce a matky přibyla i 

tabulka se jménem dramatika Františka Zavřela. Dnes už tam zase není a chrudimský hrob 

zůstal neoznačen. Snad alespoň tato práce přispěje k tomu, že se osobnost Františka Zavřela, 

jakkoliv rozporuplná, vrátí do kontextu české kultury první poloviny 20. století, kam po právu 

patří. 

Stydím se, když jsem četl zprávu, že český dramatik, jehož hrálo Národní divadlo, zemřel jako 

pes v nemocnici, když byl předtím nalezen bez prádla promrzlý v noci ve veřejném parku. 

Stydím se neméně, jako jsme se museli stydět, když jsme viděli nezaměstnané spávat na 

                                                 
20 ej [ = Emanuel Janský], Osud dramatikův, České lidové divadlo 28, 1948, s. 23–24. 
21 mkh [ = Miroslav Kroh], Jak si usteleš, tak si lehneš, Mladá fronta 4, 1948, č. 14, 16. 1., s. 4. 
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lavičkách parků nebo čekat před ubohou noclehárnou Armády spásy. Stydím se, když jsem 

k tomuto faktu četl v listě, který nechci jmenovat, neboť nepochybuji o tom, že to bylo jen 

omylem, že je to vlastně v pořádku, zemřel-li takto dramatický autor František Zavřel neboť 

byl špatný charakter a megaloman, jehož chorobná ctižádost a touha po úspěchu přivedla za 

války až ke spolupráci s Moravcem jako úředníka jeho ministerstva. Nepokládám Zavřelovy 

hry za dobré, i když bych si je netroufal všechny šmahem zahodit. (…) Stydím se jako 

socialista, neboť právě socialistická revoluce musí mít dost odvahy k tomu, aby provinilé buď 

nemilosrdně ze společnosti vyloučila ať provazem nebo vězením – nebo, jde-li o duševně 

choré, je opatřila tím minimálním množstvím sociálního dozoru a péče, které náleží i 

kapitalistické společnosti i hrdelnímu zločinci a tím spíše směšnému přestupníku ve 

společnosti socialistické, jakým byl tento pomalu do šílenství vstupující megaloman, avšak 

přece český dramatik dr. František Zavřel.22 

 

  

                                                 
22 KŠK [ = Karel Šourek], Stydím se…, Cíl 4, 1948, s. 17. Obdobně o případu Františka Zavřela psali 
v lidoveckých Obzorech. Srov. -fjs-, Smrt českého dramatika, Obzory 4, 1948, č. 5, s. 78–79.  
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Na fotografiích nahoře rodiče Františka Zavřela: otec František Zavřel starší (1858–1919) a matka Marie 
Zavřelová (1863–1930), in. F. Zavřel, Za živa pohřben, Leopold Mazáč, Praha 1944. Dole fotografie bývalého 
trhovokamenického hostince U Knížete, který provozoval dědeček František Schulz. Zde František Zavřel 
prožil první roky svého života (foto autor). 



 
Nahoře vlevo hrob dědečka Františka Schulze a babičky Marie Schulzové na trhovokamenickém hřbitově, 
vpravo hrob rodičů Františka Zavřela a Marie Zavřelové na hřbitově v Chrudimi. Ve stejném hrobě je rovněž 
uložena urna s popelem Františka Zavřela. Jeho jméno však na hrobě uvedeno není (foto autor). 
Dole budova c. k. reálného a vyššího gymnázia v Chrudimi, které František Zavřel navštěvoval v letech 1895–
1904 (foto autor). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obálky knih Františka Zavřela, zleva: Boleslav Ukrutný (1919), Fortinbras (8. vydání, 1939), Hus (1935). 
Valdštýn (1940), Verše o lásce a smrti (1941) a Polobozi (1941). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

František Zavřel se spisovatelem J. S. Macharem (druhá polovina třicátých let), in: F. Zavřel, Za živa 
pohřben, Leopold Mazáč, Praha 1944. 
 

 



Leták Františka Zavřela z roku 1937, na titulní straně 
autorův portrét od malíře Rudolfa Kremličky (archiv 
autora). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V roce 1940 vydal František Zavřel 
u nakladatele Vojtěcha Šeby román z roku 1937 Eva 
pod názvem Valkýra. Původní vydání bylo opatřeno 

pouze novým titulním listem a obálkou. Obsah 
románu byl zcela shodný s vydáním původním. 
Přesto byla kniha prezentována jako románová 

novinka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Na fotografii vlevo nahoře Kateřina a Antonín Pakůrovi před svým řeznickým krámkem v pražské Přemyslovské 
ulici (soukromá sbírka Antonína Pakury), nahoře vpravo fotografie Milady Pakůrové z roku 1929 (Národní 
archiv, fond Policejní ředitelství), dole František Zavřel a Milada Pakůrová při procházce pražskými ulicemi 
v roce 1937 (LA PNP, fond Jiří Karásek ze Lvovic). 



 
Přítelkyně Milada Pakůrová (1905–1938) zemřela v mladém věku na mozkový nádor. Na vybudování hrobu na 
Olšanských hřbitovech se František Zavřel finančně podílel. Vlevo nahoře podoba hrobu v roce 1938, vpravo 
nahoře současný stav. Dole vlevo ilustrace Theodora Bechníka z románu Aféra Tilly, vpravo fotografie Milady 
Pakůrové v rakvi. 



 
 
Vážený pane řiditeli, ani teď nemají pro mě páni komparsisti místo. Ani teď. Snad by jste je mohl zatlačit. Váš Z. 
(text na pohlednici z podzimu 1938, kterou František Zavřel zaslal náměstkovi generálního ředitele Živnobanky 
Vojtěchu Mixovi, AČNB, fond Živnostenská banka, korespondence V. Mixy, složka č. 1, k. č. 1018). 



 
Jeden z řady letáků Františka Zavřela, které vydával vlastním nákladem. Tento vyšel 25. května 1939 a autor 
v něm mimo jiné reagoval na zprávy o svém židovském původu. Leták tehdy přiměl literárního kritika Miroslava 
Rutteho k podání návrhu na zahájení trestního stíhání proti Františku Zavřelovi (archiv autora).  
 



 

 
 

Na fotografii nahoře František Zavřel společně s manželkou Helenou (čtyřicátá léta) a oznámení o uzavření 
sňatku (LA PNP, fond J. S. Machar), dole vlevo svatební fotografie Františka Zavřela a Heleny Havlíkové 
z 15. ledna 1941 (F. Zavřel, Za živa pohřben, Leopold Mazáč, Praha 1944), vpravo dům v dnešní Petrohradské 
ulici (dříve Brožíkova) v pražských Vršovicích, kam se krátce po svatbě novomanželé přestěhovali a odkud 
byl také František Zavřel po válce vyhozen na ulici (foto autor). 
 



                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portrét ženy na obálce románu Aféra Tilly (1941) vytvořil ledečský malíř Josef Mokrý (1884–1957) podle 
fotografie Zavřelovy druhé manželky Heleny Havlíkové, stejnou fotografii pak ilustrátor Theodor Bechník 
(1914–1975) použil při práci na ilustracích uvnitř knihy. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leták, podepsaný iniciálami J. L., je nepochybně dílem Františka Zavřela, který jej vydal krátce po 
prvním propuštění z vazby v prosinci 1945. Zajímavý je pro nás tím, že v jeho závěru se autor zmiňuje 
o své nové hře Maličký veliký, jež nikdy tiskem nevyšla a ani nebyla inscenována. Strojopis hry získala 
policie v květnu 1946 při domovní prohlídce. Dnes je součástí Zavřelova vyšetřovacího spisu, který je 
uložen ve Státním oblastním archivu v Praze, fond Mimořádný lidový soud (sbírka autora). 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na fotografii vlevo jediný syn Františka Zavřela a Marie Čejkové František Zavřel mladší, narozený v Praze 
30. května 1926. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu v Praze a celý život pracoval jako knihovník v Ústavu 
živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově. Zemřel v roce 1994 v Mělníce, kde také po většinu života 
bydlel. Za poskytnutí fotografie děkuji bývalému zaměstnanci ÚŽFG AV ČR Josefu Matouškovi. 
Vpravo fotografie Františka Zavřela z poloviny třicátých let (archiv autora), dole list z pozůstalostního spisu 
Františka Zavřela mladšího, který je uložen u Obvodního soudu pro Prahu 10 (foto autor). 
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