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Alfred a jeho 
Kubinstadt
Oldřich Doskočil

 

 Přízračnou lze nazvat noční chůzi 
od Žalhostic po Žernosecké. Za zády silueta  
posledního apo levici ze hřbitova vášnivě mlčí 
mrtví, po pravici   tiše vystupují siluety budov  
bývalých mrazíren. Se svým hlubokým sklepením 
se tvrdě a nemilosrdně, pomalu a nezadržitelně 
proměňují v ruiny, kde i kroky mizí bez ozvěny. 
Mrazírny, ve své době jedny z největších ve 
střední Evropě, započaté za války jednou chladící 
místností zhotovenou internovanými zajatci 
spojeneckých armád,  spoluzapřičinily 8. května 
1945 bombardování Litoměřic. Monumentalita 
budov na vyvýšené terase nad řekou stejně 
jako biskupská    katedrála sv. Štěpána – 
Prvomučedníka s biskupstvím a konečně i stok 
Labe s Ohří a Tyršovým mostem nad ním zmátly 
navigátory sovětských bombardérů letících 
zničit uskupení německé armády v Mělníku. 
Jaká to podobnost mělnického zámku, soutoku 
Labe s Vltavou a mostem nad nimi z letadla. 
Pumy nakonec nenašly svůj cíl v Mělníce, ale 
u Straškova, kde  pancéřová kolona místo do 
Prahy vjela přímo do Apokalypsy.   
 V roce 1876 tady všechno vypadalo 
jinak. Budovy akciové litoměřické pivovarské 

společnosti Labsko–zámecká tvořily od roku 
1858 nedílnou součást Labského panoramatu 
(Labského prospektu) často malovaného 
malíří a zachycovaného na grafických listech. 
Už dva roky pod budovami jezdila Rakouská 
severozápadní dráha. Postavena byla i vlečka 
do strmého svahu až do Labsko-zámeckého 
pivovaru. 
 V jeho prostorách byla velmi oblíbená 
zahradní pivovarská restaurace. Chodil sem  
zeměměřič Friedrich Franz Kubin (1848–1907) 
a  Johanna rozená Kletzlová (1847–1887). 
Dříve se neznali, až tady se jejich oči vzájemně 
zastavily jednomu na druhém. Netrvalo dlouho, 
a  10. dubna roku 1877 se jim narodil syn. 
Pokřtěn byl jako Alfred Leopold Isidor a my víme, 
čím byl odkojen. V restauraci se čepovala zde 
vyráběná výčepní piva, ležáky, salvátory a kozly. 
Byla to piva tmavá a těžká jako tvorba  kreslíře 
Alfreda Kubina.
 Budoucí vizionář tady podvědomě, ještě 
v lůně matky, a potom celé dva roky po spatření 
tohoto světa, vstřebával nejen současnost, 
ale i čas minulý i ten neblaze budoucí tohoto 
toposu. Tady by se mohl docela dobře odvíjet 
děj jeho jediného románu Die andere Seite, 
onen Druhý břeh, svět snivců na druhém břehu 
ve městě Perla. Vždyť i řeka se svými břehy 
tady je. V budoucnu se v románě začíná tento 
svět Kubinovi rozpadat ve fantasmagorických 
obrazech zániku snové říše ovládané tajemným 
démonickým tyranem Klausem Paterou. Obrazy 
fantastické, surreálné v době vzniku románu. 
V překladu Ludvíka Kundery z roku 1947, kdy 
román dostal od kladenského nakladatelství 
jméno Země snivců, se zkušenosti obou 
válek světových staly v Kubinových obrazech 
literárních až příliš nechutně realistické. Stejně 
jako jeho kresby, jež svět tvoří alespoň trochu 
snesitelným svým jemným a často skrytým 
humorem. 
        V našem toposu se zánik města Perla 
promítá zajateckým táborem, vytvářením 



nezhoj itelných j izev v boku Radobýlu 
kamenolomem, v jednadvacátém století stálým 
snižováním finančních prostředků na údržbu rovů 
významných osobností litoměřické minulosti, 
neboť je potřeba udržovat tradici špičkového 
hokeje. Naši mrtví jen vášnivě mlčí, kroky na 
náhrobcích jako ve sklepeních bývalých mrazíren 
mizí bez ozvěny, na rozdíl od nedalekého zimního 
stadionu. A tak architektonicky jediněčně 
postavený komplex budov Labsko-zámeckého 
pivovaru skomírá a s ním i kus panoramatu 
Kubinstadtu. Jak aktuální jsou jeho kresby i pro 
nás, Litoměřické, lidi z Kubinstadt, byť vznikaly 
daleko v Horním Rakousku na umělcově statku 
Zwickledt.
 Román Die andere Seite, v českém 
překladu Země snivců, byl dokonce v roce 1973  
zfilmován pod názvem Traumstadt (Město 
snů) západoněmeckým režisérem Johannesem 

Schaafem. Filmovalo se kromě jiného v ruinách 
zaniklé staré hornické obce Přísečnice na 
Kadaňsku v severozápadních Čechách. Čas 
pokročil kupředu. Dnes by se k  takovému 
filmování hodil i náš topos Labsko-zámeckého 
pivovaru.
 Kubin Litoměřice navždy opouští v roce 
1879. S matkou se stěhuje do Salzburgu, kde 
se k rodině připojuje otec po dvouleté službě 
zeměměřičské v Dalmácii. O dva roky později se 
mu narodí sestra Mizzi, která mu bude ze všech 
sourozenců nejbližší.
 Rok 1887 je pro Kubina rokem tragické 
podivuhodnosti, paradoxně začínající ve velké 
radosti. Nejprve se narodí sestra Friederika 
a 8. května mu umírá matka na souchotiny. 
V této atmosféře se desetiletý chlapec objevuje 
nakrátko ve svém rodném městě. Nevíme, kudy 
všude jeho citlivá duše brouzdala, co všechno 
mu utkvělo v podvědomí, aby se dostalo na 
povrch po letech v jeho kresbách.
 Ztrátu matky nese těžce a v roce 1896 
se nad jejím hrobem pokusí o  sebevraždu. 
Neúspěšně!
 Vztahy s Čechami? Bylo toho napsáno 
hodně.  Ze současníků mu byl blízký Gustav 
Meyrink (1868–1932). Ilustrace k jeho Golemovi 
převzal Kubin do prvního vydání svého románu. 
A potom vztah Kafka–Kubin, Zámku a Země 
snivců. Kubin napsal svůj román za dvanáct 
týdnů v roce 1908, kniha vyšla o rok později.  
Kafka ze svého Zámku poprvé četl v roce 1922, 
a to z prvních kapitol. Kafka umírá v roce 1924, 
román vychází až v roce 1926, dva roky po jeho 
smrti. Ve stáří prý Kubin  na přímou otázku, co si 
myslí o podobnostech obou knih, řekl odmítavě: 
„Říká se to...“
 U Kubina se klíčový muž románu jmenuje 
Patera (jméno české), u Kafky je to Klamm 
(jméno měmecké).
 Styky s Litoměřicemi?
První malou výstavku má v roce 1901 u Cassirera 
v Berlíně. V roce 1904 vystavuje v Mnichově na 

připravuje putovní výstavu a na přelomu dubna 
a května navštěvuje poprvé v dospělém věku 
své rodné město Litoměřice. Návštěva byla 
pro něho hlubokým zážitkem. Napsal o ní do 
Sudetendeutsches Jahrbuch v roce 1928 pod 
názvem Návštěva v Litoměřicích. Na této cestě 
navštívil ještě Prahu, Karlovy Vary a Cheb.
 Styky s Litoměřicemi jsme započali 
zdánlivě nelogicky malou výstavkou v roce 1901 
v Berlíně a pak velmi skromným a nahodilým 
výběrem některých životních momentů. Ty 
však zcela postačují, aby dostatečně vykreslily 
kreativní vytíženost geniálního umělce 
a  spisovatele. Přesto v té záplavě pozvání, 
výstav a oslav nezapomněl na své rodné město, 
což jeho litoměřický pobyt činí o to lidštějším.
 Alfred Kubin ale udělal lidsky ještě něco 
daleko významnějšího. Jeho putovní výstava 
připravená pro Čechy Litoměřice minula. 
Zřejmě záměrně. V tom roce město slavilo 
700. výročí svého trvání. Příležitost to skvělá 
pro uspořádání velkolepé reprospektivní výstavy 
litoměřických malířů.  Na velikost Litoměřic 
a velikost výstavy to byla na svou dobu událost 
ojedinělá a neobyčejně zdařilá. Kubin tak svou 
putovní výstavou v Litoměřicích nezastínil 
onu litoměřickou a nerozpakoval se svá díla 
prezentovat s malíři, kteří zdaleka nedosahovali 
jeho věhlasu. Vedle vycházející hvězdy, tehdy 
šestadvacetiletého Richarda Fleissnera, jenž 
v Litoměřicích maturoval, se tak stal největší 
hvězdou výstavy.
 Umělcovu velkorysost a docela 
obyčejnou lidskou skromnost lze dokumentovat 
srovnáním účastníků mnichovské výstavy Blauer 
Reiter v roce 1912, které jmenujeme výše, a té 
litoměřické.
 V té době již zemřelý absovent vídeňské 
Akademie Eberhard Eysert (1860–1920) 
a  profesoři litoměřické reálky Franz Krause 
(1833–1878) a Adolf Teubner (1852–1898), 
z  žijících profesor reálky, absolvent pražské 
Akademie Ernst Behounek z Litoměřic, absolvent 

půdě skupiny Phalanx vedené Kandinskym. Zde 
se seznamuje se svojí první ženou Hedwigou 
Gründlerovou, sestrou  spisovatele Oskara A. H. 
Schmitze, jehož povídková knížka Hanisch na něj 
v předchozím roce udělala velký dojem. Svatba 
se koná za několik týdnů. 
 V roce 1912 se zúčastňuje v Mnichově 
výstavy Blauer Reiter. Svých jedenáct prací 
vystavuje vedle Arpa, Blocka, Braqua, Delaunaye, 
Deraina, Heckela, Kandinskyho, Kleea, Mackeho, 
Marca, Morgena, Muellera, Noldeho, Pechsteina, 
Picassa a dalších. Začíná také jeho dlouholetá 
spolupráce s časopisem Simplicissimus, kde 
pravidelně zveřejňuje své kresby.
 V Mnichově má v roce 1913 svou 
velkou samostatnou výstavu, začíná se zajímat 
o psychoanalýzu a stává se členem Hermetické 
společnosti Mnichov.
 Po válce se jeho aktivity zintezivňují. 
V  roce 1919 je zastoupen na významné 
výstavě Moderní německá grafika v Mnichově, 
pracuje na dvou souborech Kritici a Divoká 
zvířata, které vycházejí v následujícím roce, kdy 
také expresionistický časopis Wieland věnuje 
Kubinovi zvláštní číslo s deseti reprodukcemi.
 V roce 1925 vystavuje ve Vídni a vydává 
zde Kukátko, svazek s osmi litografiemi, k nimž 
napsal na žádost vydavatele osm krátkých 
vyprávění. O rok později vychází v Berlíně pod 
názvem Dämonen und Nachtgesichte svazek 
130 reprodukcí ze všech tvůrčích fází Kubinova 
života. Jako úvod je uveřejněno pokračování jeho 
vlastního životopisu až do roku 1926. Na konci 
roku má důležitou výstavu v Hamburku, kde 
proslovil přednášku K návštěvníkům Kubinovy 
výstavy, která byla mnohokrát citována. 
 Důležitý, i z hlediska Litoměřic, je 
rok 1927. Kubinovi vychází mapa Heimliche 
Welt s  autorovou předmluvou. V dubnu mu 
Mnichovská státní grafická sbírka uspořádala 
k padesátinám výstavu kreseb a akvarelů. 
Zároveň je jeho dílo prezentováno v řadě měst, 
například v Lipsku a ve Frankfurtu. Pro Čechy A. Kubin, ilustrace k románu Země snivců, 1908



koloniální svět, především pak na Filipíny, 
a  neunavným bojovníkem za svobodu nejen 
těchto, ale všech pokořených národů.
 Porozumění mezi Haraldem a Alfredem 
bylo veliké. Pouze nikdo netušil, že se ještě 
jednou přímo osudově setkají za velmi tragických 
okolností a Kubin Pickertovi v podstatě zachrání 
život. To se ale stane až po dalším evropském 
běsnění.
 Nevíme, kde všude spolu chodili. Ale projít 
toho museli hodně, když Kubin později napíše 
Pickertovi, že se nestačil divit, jak se město od 
dob jeho poslední návštěvy, kdy mu bylo deset 
let, změnily. Jistě. Do Litoměřic přišlo v nové 
republice mnoho českých úředníků, učitelů, 
důstojníku československé armády atd. Státní 
výstavba byla mohutná, stavěly se, zejména 
u  Horního nádraží, monumentální činžovní 
domy atd. Ale už předtím, ještě v dobách staré 
monarchie, se tu postavilo množství úředních 
budov a secesních vilek a vil. Desetiletý chlapec 
musel vnímat tehdejší město zcela jinak, než 
jako zralý padesátiletý muž , a to i kdyby tady 
ten stavební boom nebyl.
 Určitě se spolu zašli podívat na Kubinův 
rodný dům na Kocandě, který by umělec sám 
už asi nenašel a který byl nakonec zbourán 
v  souvislosti s přestavbou prostoru pro 
sídliště Kocanda. Nemohli vynechat restauraci 
v Labsko–zámeckém pivovaru, který ještě stále 
vařil kvalitní pivo.
 Pickert potom napsal do měsíčníku 
Deutsche Heimat (1928) esej, ve které se 
vyznává o  svém vztahu k Alfredu Kubinovi. 
Odtud víme, že se poprvé setkali v redakci 
Simplicissimus. Novým a přece jen jako ze 
snů známým světem těchto kreseb byl ihned 
uchvácen. Z textu v překladu MUDr. Vladimíra 
Valty vyjímáme:
 Tato témata to mají v sobě (auf sich), 
objevují se, tisíckrát strašidelně pojednávána 
v  nejvlastnějším životě... Častokrát věříme, 
že se znovu probudili mystický mistr Bosch 

drážďanské Akademie Felix Bibus, tehdy působící 
v Moravské Ostravě, jenž v Litoměřicích prožil 
mládí a v dospělosti zde se svojí rodinou 
trávil každé letní prázdniny, absolvent pražské 
Akademie Richard Fleissner, tehdy působící 
v Aši, Marta Hofrichter z Vídně, Lois (sic!) 
Jaksch ze sv. Johanna (nelze rozlišit, zda nad 
Dyjí, či nad Tisou), Alfred Kubin ze Zwickledt 
v Horních Rakousích, absolvent drážďanské 
Akademie, Hermann Peter Münzberg z Terezína, 
syn majitele Leitmeritzer Zeitung, absolvent 
mnichovské Akademie Harald Pickert, Rudolf 
Popper ze Střekova, Hans Ruppert z Litoměřic, 
litoměřická rodačka, absolventka mnichovské 
Akademie Otty Schneider z Prahy, Bruno Tanzer 
z Kadaně, absolvent pražské Akademie Rudolf 
Veit z Kötzschenbroda, Karl Wagner z Prahy, Rolf 
Werner z Litoměřic a Franz Wilke z Vídně.
 Hostem výstavy, která zahrnovala pouze 
umělce, jež se v Litoměřicích narodili nebo zde 
maturovali či se zde usídlili, byl Karl Stratil 
z Lipska. Na výstavě byla i díla podle dobového 
rozdělení místně historické ceny, například 
amatérského malíře Karla Czepelaka (1852–
1893).
                  
 Alfred Kubin našel při svém litoměřickém 
pobytu spřízněnou duši v osobě svého průvodce, 
akademického malíře Haralda Pickerta. Narodil 
se 29. ledna roku 1901 v Litoměřicích v rodině 
majitele v té době nejvýznamnější litoměřické 
tiskárny Dr. Karl Pickert, s. r. o, s tradičním nejen 
liberálním a demokratickým smýšlením, ale i s vizí 
budoucího celoplanetárního porozumění. Toto 
v rodině Pickertů a na stránkách Leitmeritzer 
Zeitung, jejichž význam a vliv překračoval 
hranice regionu, bylo autentické a nevycházelo 
z eurocentrismu, z civilizace a kultury bílé 
rasy. Exotické jméno Haraldovy matky Dolores 
nesymbolizovalo Španělsko, ale Filipíny. Vybral jí 
ho její otec a dědeček Haralda Pickerta Ferdinad 
Blumentritt (1853–1913), který byl ve své době 
světově uznávaným odborníkem na španělský 

odmítal nacismus. V Horních Rakousích žila 
v  Innsbruku jedna z větví jeho širší rodiny, 
u které litoměřičtí Pickertové často pobývali. 
Karl Pickert tu jako jeden z prvních konal 
přednášky proti anšlusu Rakouska. Když se 
tak opravdu stalo, patřil k prvním zatčeným. 
Smrt si ho našla v roce 1942. Malíř a grafik 
Harald nakonec přežije Dachau, Mauthausen, 
Sachsenhausen a opět Dachau. Po válce se do 
Litoměřic už nevrátí. 
 Měl sice sílu přežít šestileté běsy 
koncentračních táborů, ale tak jako mnoho 
jiných už nezvládal návrat do života. Tehdy se 
opět zjevuje čaroděj Albert Kubin a Haralda 
staví psychicky na nohy. Nakonec ho přiměje 
znovu začít  pracovat a pomůže mu najít 
sílu uskutečnit v Kufsteinu roku 1947 velkou 
reprezentativní výstavu.
 Pickert se nakonec dožije poct a umírá 
jako profesor v Mödlingu, místo posledního 
odpočinku najde v Kufsteinu. K jeho nedožitým 
devadesátinám v roce 2000 mu městská obec  
Kufstein, Národní banka (Volksbank) a Inngalerie 
uspořádají retrospektivní výstavu.
 Harald Pickert byl sice duševně spřízněn 
s Alfredem Kubinem, ale ve své tvorbě grafika 
v  technice mědirytu se až akribicky přesně 
obrací k čistému zachycení zobrazovaného.  
Alfred Kubin například o grafickém listu Krajina 
u Götz píše v dopise Pickertovi: Obvzlášť 
mě uchvacuje ta úžasná úspornost Vašich 
výrazových prostředků, s kterými pracujete... 
je to pro mne skutečné potěšení... list jasně 
vyzařuje onu harmonii, jejíž podstata a působení 
je založeno na jednoduchosti...
 Nejvýznamnějšího úspěchu Pickert 
dosáhl v Ex l ibris. Rakouský prestižní 
klub Österreichische Exlibrisgesellschaft 
(Rakouská společnost pro Ex libris) mu v roce 
1951 udělila cenu za nejlepší práci roku. 
 
 

a Breughel, ale jen na tak dlouho, než je s nimi 
bezprostředně porovnáme. Z Kubinových kreseb 
totiž najednou vystoupí na povrch ona silná 
modernost, která nezdůrazňuje tak živě věcnost 
jako stáří, nýbrž využívá půvabu náznaku.
 Tak rozumím listu Židé v zajetí.
 U listu Kabaret lze také trochu pomýšlet 
na Pascina nebo Feliciena Ropse, vlastního 
Kubina rozpoznáme právě také vyslovením 
těchto jmen. Toto téma bylo stěží pojednáno 
ostřeji.
 
 Alpská témata bez určitého opěrného 
bodu (opory) ve vztahu ke skutečnosti patří 
k nejoriginálnějším výtvorům. Na litoměřické 
výstavě visí barevný list Stará selka, pak Hřbitov 
sebevrahů, Rybáři na Wallersee. Promlouvají 
k nám důraznou řečí. Že snad tento jazyk pochází 
z toho, že jeho inspirace vychází z atmosféry 
alpské oblasti, může být docela dobře možné.
 Vývoj Kubinovy tvorby můžeme 
sledovat od samých jeho počátků, protože už 
tyto jsou velice osobité, a to bez toho, že by 
již v těchto počátcích bylo vše anticipováno. 
Kubin v sobě nese možnost vždy zpracovávat 
staré téma nově. Jeho staré práce jsou ještě 
vždy silně lavírované v tónech. Dnes již dozrál ke 
grafickému mistrovství. Poznal také již nejkřehčí 
a nejkrálovštější techniku mědirytiny. Tak to 
také přiznal Kubin, když jsem se o těchto věcech 
zmínil asi před měsícem v rozhovoru s ním 
v Litoměřicích. Byl totiž na návštěvě ve svém 
rodném městě, aby si občerstvil dojmy z mládí. 
A skutečně se opět vytvořily vzpomínky, staré 
dnes padesát let. To dokazuje nezkalenou paměť 
a jeho poslední lístek, poslaný z Horních Rakous 
(bydlí v okolí dunajských mistrů podürerovské 
doby) je naplněn slovy radostné vyhlídky na 
novou tvorbu.
 Oba muži udržovali korespondenci, 
kterou nemáme k dispozici. Osobně se setkali 
ještě jednou, a to na dlouhý čas. Otec Haralda 
a majitel Leitmeritzer Zeitung Karel Pickert 



 Tyhle Kunderovy verše jsou sice o jiné 
litoměřické hospodě a zmatcích pubertálního 
věku. Ale mohly by být docela dobře odrazem 
Země snivců, jakési touhy intelektuálů po nějaké 
nádherné ideji spojené se svobodou, pro kterou 
jsou ochotni udělat mnohé (třeba i vypít to 
nepředstavitelně hořké pivo). Ale v podstatě 
v oné Perle, na jejíž životaběh jsou nalákáni, 
se tady nic takového neodehrává, všechno je 
jenom maska s brzkým odhalením v podobě 
zániku. Kundera měl v té hospodě štěstí, že mu 
jeho nežádoucnost přítomní „obyvatelé“ dávají 
najevo pouze nevšímavostí. Dokonce v jiné aréně 
je ochoten bojovat fyzicky, ale i tady má štěstí, 
protože je pro obyvatele se svými představami 
tak nezajímavý, že není třeba k němu přistupovat 
drastičtěji než pouhým nezařazením do zápasů...
 Obdobně dopadal i hlavní hrdina románu, 
bývalý spolužák neomezeného vládce a tyrana 
Perly Klause Patery: Ačkoliv jsem neúnavně 
pátral po skutečném snovém náboženství, přece 
jsem se dovídal jen málo. Bylo to osudové, jak 
často jsem se setkával s odporem! (překlad 
L. Kundera, cf. 1997, s 62). 
 V roce 1938 Kundera ještě stačí 
odmaturovat. Rodina je odsunuta do vnitrozemí, 
po krátkem pobytu na vysoké škole je přemístěn 
do totálního nasazení kamsi k Berlínu, kde 
onemocní záškrtem s  komplikacemi a na 
doléčení je poslán domů do Brna. Tady žije 
v jakési poloilegalitě, která ho zachrání před 
návratem k Berlínu. Stojí u vzniku surrealistické 
skupiny Ra, vznikají jeho první výtvarné pokusy.
 V té době Ludvíka Kunderu upozornil 
Karel Teige na Kubinův román. Když byl zhruba 
v polovině překladu, píše mu s datací 6. května 
1944 Alfred Kubin: ... Má kniha Die andere Seite 
v nové době opět nabyla zvláštní podoby. Vděčí 
za svůj vznik vlastně vnějším okolnostem – 
smrti mého otce –, nehodnotím ji literárně, 
to určitě ne, mnohem spíše jako magické 
kuriózum...“ A Kundera jako překladatel o tom 
píše: Úvodní pasáž Kubinova dopisu se lehkým 

 Druhý ryzí „Kubinovec“ (a Máchovec) 
v Kubinstadtu se objevuje v roce 1932. Tehdy 
je mu teprve dvanáct let, dochází na české 
reálné gymnázium, maminka je Rakušanka 
a tatínek důstojník Československé armády 
vysoké hodnosti a národnosti české. Měl sice 
možnost ještě spatřit Perlu (restauraci Labsko–
zámeckého pivovaru) před jejím blížícím se 
děsivým zánikem, ale vzhledem k věku mohl 
mít k Perle obdobný vztah, jako k  hospodě 
vykreslené v jeho verších s názvem
 

Podezřelý lokál v Litoměřicích
                                              
    
O hospodě v Litoměřicích
dole naproti nádraží se říkalo,
že je to podezřelý lokál.
Dlouho jsem se odhodlával,  
konečně jednou jsem tam zmužile vešel.
U pultu spal muž,
slečny v čistých hedvábných blůzičkách
svižně poletovaly,
nikdo si mě nepovšiml. 
A žádný dráždivý pach,
žádné oblé zážehy.
Byl jsem rozhodnut
vypít i nepředstavitelně hořké pivo.
Ani to mi nebylo dáno,
nikdo si mě nevšímal,
byl jsem vzduch.   
                                       
Rozhořčeně jsem odešel
a ve světle acetylonové lampy
před nedalekou zápasnickou arénou
jsem se přihlásil
k boji proti bratru Antonínovi,
přeborníkovi ve váze střední,
mistru Ostravy v zápase řeckořímském
a šampionu Besarábie.
Dali však přednost
muži s černou maskou...

Takové dva debakly 
za jediný den 

osobní svědectví dva jiní litoměřičtí „Kubinovci“, 
Ivo Chmelař a Ivan Vilím.
 V roce 1996 se objevuje Alfred Kubin 
v Litoměřicích prostřednictvím výstavy v  Galerii 
výtvarného umění. Výstavu uspořádala Galerie 
výtvarného umění Litoměřice, Galerie Wortnerův 
dům v Českých Budějovicích a X Centrum Galerie 
Maecenas v Plzni ve spolupráci  s grafickou 
sbírkou hornorakouského Zemského muzea 
v Linci. Výstavu doprovázel reprezentativní 
katalog, mj. i se zasvěcenou statí Ludvíka 
Kundery Kubin – Kafka – Herzmanovsky  –
Orlando (Poznámky, citáty, nápovědi).
 V roce 1999 se pak v Salzburgu koná 
Kubinova retrospektivní výstava ke 100. výročí 
prvního vydání románu Die andere Seite. 
V nádherném katalogu je mnoho prostoru 
věnováno Kunderovi. Například Die erste 
Übersetzung podepsaná Ludvík Kundera, 
Kunštát 11. 3. 2009; nebo pod značkou  F. A. 
a s Kunderovou fotografií stať In vielen Sprachen 
(Zu Edizion Geschichte von Kubins Roman „Die 
andere Seite“). Vše je zakončeno Kunderovou 
básní Gedanken zur Ehrung Alfred Kubins 
z češtiny přeloženou Vilémem Reichmannem. 
 V roce 2000 se Kundera stává čestným 
občanem města Litoměřice. A také patronem 
bienále festivalu grafiky (od roku 2005 i kresby) 
a fotografie Máchovy Litoměřice. Poslední pátý 
ročník konaný v roce 2010 v litoměřickém 
muzeu na téma Proč někteří výtvarníci veršotepí 
a  někteří literáti výtvarničí obeslal snovým 
grafickým listem v technice leptu i Kundera. 
Dílo pocházelo z cyklu Tolik nocí a autor těchto 
řádků by je rád v souvislosti Kundera–Kubin 
představil hlouběji v některém z příštích ročníků 
almanachu Kubinstadt.
 Na témže festivalu se profilují i bratři 
Zdeněk a Radek Květoňovi z Litoměřic. 
Ovšem na posledním pátem ročníku přichází 
Zdeněk Květoň přímo s výzvou, digitálním 
tiskem s datací 2009 a názvem Kubinstadt.  
Do katalogu jsem o něm mj. napsal:

perem dotýká jader a uzlů. V době vrcholícího 
válečného běsnění, proti němuž byly předchozí 
války jen drobnými kláními (s jednou snad 
výjimkou), je Kubinův „fantastický román“, jak 
zní podtitul, o zániku Snové říše vlastně nepříliš 
fantastický. Zvláštní, to jest aktuální podoba 
byla bližší realitě tehdejší Evropy nežli fiktivním 
oblastem a dějům vzníceně pulzující fantazie. 
Vznik kreslířova románu z prolákliny deprese 
odpovídá diagnóze Freudova časopisu Imago 
(1912): „signál a důsledek tvořivě překonané 
endogenní psychozy“.  Odtud asi pramení 
i autorské ohodnocení knihy jako neliterární 
výpovědi. Román je vskutku kuriózum ve 
své dobové ojedinělosti. Slovo „magické“ 
pak knihu charakterizuje asi lépe než viněty 
„směsice absurdit a hrůz“, „podivuhodnůstky“, 
„vizionářství“, natožpak pouhé „literární výjimky“. 
 Jak se ovšem mohlo přihodit, že věhlasný 
Kubin napíše do Brna nedostudovanému a zcela 
neznámému mladému muži. Jistě, je to další 
důkaz jeho velkorysosti. Ale: v brněnských 
německých novinách vyšel článek, v němž byla 
zmínka o jeho bydlišti: Zwicklendt bei Wernstein 
am Inn. Kundera mu napsal. Za čtyři dny měl 
v ruce odpověď: souhlasnou, přátelskou a těžko 
tehdy čitelnou, zato graficky přitažlivou.
 V polovině osmdesátých let Kundera 
znovu objevuje Litoměřice. Tehdy se litoměřická 
galerie začala hlouběji zajímat o Alfreda Kubina 
a o Kunderovi se vědělo, že přeložil Kubinův 
román. Bylo z toho několik večerů. Ale jeden 
z nich byl obzvlášť důležitý. Kundera byl vždy 
přesvědčen, že po Kubinovi–literátovi zbyl jeden 
skutečný žák. Jmenuje se Fritz von Herzmanovky 
– Orlando (1877–1954). O vztahu Orlanda 
a  Kubina vypovídá pětisetstránkový svazek 
jejich vzájemné korespondence.
 V galerii Kundera s principálem Vašinkou 
zahráli „černé divadlo“, kousek z Orlandovy hry 
Císař Josef II. a dcera přednosty stanice. V té 
době to byla československá premiéra. O tomto 
večeru snad v tomto sborníku jednou podají 



se z prostoru bývalého Labsko–zámeckého 
pivovaru (a mrazíren) začíná rozprostírat nad 
duší města.
 Ale v osmdesátých letech 20. století se 
tu také formuje první pokus o znovupostavení 
fiktivního „Kubinstadtu“ v Litoměřicích. Jeho 
hlavními aktéry tenkrát byli Ludvík Kundera, 
Ivan Vilím a Ivo Chmelař. Svět posledního 
ze jmenovaných Kubinovců (a Máchovců) je 
především literární. V Litoměřicích začal znovu 
působit v roce 1984 shodou okolností i Ludvík 
Kundera. Hlavním motivem byl tehdy Alfred 
Kubin. V tom smyslu jeden jejich společný přítel, 
jak zapsal Ivo Chmelař, již tehdy sarkasticky 
poznamenal, že toto město si nejvíce považuje 
spisovatelů, kteří tu žili „jako batolata“ nebo 
sem „přišli zemřít“...
  2. prosince 1987 měl Ludvík Kundera 
přednášku v galerii o A. Kubinovi. Stalo se tak 
v souvislosti s kubinovskou výstavou. Následně 
Ludvík Kundera, Ivan Vilím a Ivo Chmelař měli 
v restauraci Luna malé „kubinovské symposium“ 
se žernoseckým vínem... A jak Ivo Chmelař 
vzpomíná: Když jsem odcházel, klenula se nade 
mnou krásná měsíčná a hvězdná noc, noc 
básníků.
 Končí se, doufaje, že prozatím, povídání 
o Kubinstadtu a jeho obyvatelích. Živých 
i mrtvých. Ale ne o všech! Psát chci hlavně 
o těch, co za sebou zavřeli nebeskou bránu 
a  dnes nás z nějakého obláčku obšťastňují svou 
imaginací. Se specifickou slabostí pro výtvarníky. 
Pro většinu z nich, až na výjimky, není hlavním 
vyjadřovacím prostředkem slovo, ale tvarosloví. 
To, které se snažím ve vší skromnosti překládat 
do nějakého živého jazyka slov, jenž by umožnil 
věci a události vyjádřené tvaroslovně spatřit 
ještě v jiné dimenziální rovině.
 Ti živí, především ze sfér literárních, by 
měli podat vlastní svědectví o městě Perla, jež 
Kubinstadt zoveme. A výtvarníci vědí, že Kubin 
patří mezi ty umělce, na které se navázat nedá, 
že on je uzavřenou záležitostí sám o sobě, jako 

 ... V prezentovaném díle v technice 
digitálního tisku už názvem Kubinstadt 
(Kubinovo město) vzdává poctu jinému 
litoměřickému rodákovi, kreslíři světového 
jména a umělcovi mohutné obrazivosti Alfredu 
Kubinovi. Z prostoru za západním koncem 
Střeleckého ostrova hledíme z hladiny Labe 
na barokní fragment labského prospektu 
s  bývalým kostelem Zvěstování Panny Marie, 
nejmonumentálnějšího to díla O. Broggia 
v Litoměřicích, s bývalou jezuitskou rezidencí, 
jež spolu s dalšími znaky města včetně stromoví 
vytvářejí na hladině řeky impresionistické odrazy 
snové výtvarné reality. Ale Kubinovo město 
Litoměřice…, na které celý život ve své domovině 
na statku Zwickledt v  Horním Rakousku 
vzpomínal prostřednictvím svých dětských 
fantaskních prožitků usazených hluboko v 
podvědomí, bylo pro něho hemžením fantomů 
a démonů, jež se objevují v jeho grafických 
listech, ale i jediném románu Země snivců... 

 ...Jeden takový fantom se objevuje jako 
mohutný stín i na Květoňově grafickém listu, 
a to v podobě kočky zakrývající zčásti panorama 
města. Přízrak, jenž zaznamenáváme na 
Kubinově akvarelu Zvíře z báje (nebo též Bájná 
bytost) z let 1903 až 1904. Už se nedozvíme, 
zda u Kubina měla silueta svoji inspiraci 
v  čedičovém útvaru severně od Litoměřic 
mezi Mostnou horou a vsí Žitenice, jehož tvar 
vznikl náhodně nikoliv přírodním procesem, ale 
lidskou rukou, kdy tato čedičová kdysi homole 
byla lomem. Tak tu vznikly na severním svahu 
i Čertovy schody, ony neuklizené balvany po 
skončení těžby. Ale dosti historie! Pro diváka 
je důležité výtvarné působení jedinečné práce 
srozumitelné každému, kdo žije městem 
Litoměřice jako městem magickým.
 Tak jsem to viděl tenkrát. Z hlediska 
přístupu této eseje bychom mohli fantoma 
zakrývající zčásti město vnímat jako džina, jenž 
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například malíři Kokoschka, Šíma či Zrzavý. 
Každý takový pokus skončí pouze epigonstvím. 
Ale co se nejen dá, ale co se musí, vzdávat 
mu Poctu, jako to dělá například Klub přátel 
Pabla Picassa v Praze (viz katalog ze společné 
výstavy Národní kulturní památky Vyšehrad 
a Klubu přátel Pabla Picassa v galerii Vyšehrad 
v roce 2002) nebo jako k záležitosti přistupují 
bratři Květoňovi, ať ve vlastní tvorbě, či 
v organizačně–společenských aktivitách.
 Nakonec je tu ještě jedna pro nás 
zajímavá skupina. Ta z šerých koutů různých 
světů, a my ani nevíme, že tady jsou. Proto 
po nich budeme pátrat, pokud se v našich 
horizontech nezjeví sami.   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. Kubin, mapa města Perly z knihy Die Andere Seite, 1908 



v  uvědomění si toho, že každá doba si žádá 
rozdílnou interpretaci díla. Snad je to jeden 
z  momentů jeho nadčasovosti. Kubinovi 
vrstevníci mohli vnímat knihu jako vizionářskou 
alegorii agonie Rakousko-Uherska. Totalitní 
moc Československa zakázala promítání filmu 
ze strachu před možností interpretovat jej jako 
alegorii komunistického režimu.. Dnešní divák 
by zde mohl vidět podobenství současného 
chaosu, kritiku civilizovaného lidství, jehož svět 
je řízen neviditelnými silami finančního systému, 
státních garnitur i nadnárodních mocenských 
skupin (v knize to je nedosažitelný vládce Perly 
Patera). Nebo zde můžeme vidět podobenství 
Homo spectator – člověka v hypnotické seanci 
mediálních polopravd, lží a zábavního průmyslu, 
jež vedou svět k  totalitarismu nových forem 
(v knize tajemný orloj, uvádějící obyvatele města 
do snového transu).
Snová říše prochází stupňující se agonií, až 
nakonec přichází ke svému totálnímu zániku. Jako 
by nerespektování onoho původního, přirozeného 
a divokého uvádělo svět do nerovnováhy, která 
nakonec přináší utrpení a zmar.

Tak či tak, Alfred Kubin je pokladem česko-
německé umělecké scény první poloviny 20. 
století, a to nejen díky své knize, ale zejména 
pro velkolepé kreslířské, grafické a malířské dílo, 
které po sobě zanechal. Výběr z jeho díla byl 
mimochodem před lety k vidění v litoměřické 
galerii. 

Film Traumstadt budiž nám tedy pozváním do 
Kubinova světa fantazie. Podobným pozváním 
byl a je vynikající překlad knihy Die Andere Seite 
od Ludvíka Kundery. To byl další velikán naší 
kulturní scény spojený s Litoměřicemi, neboť zde 
několik let žil. Ludvík Kundera bohužel před pěti 
lety opustil lidský svět. Děkuji tímto těm, jejichž 
zásluhou můžeme nesmrtelná díla dále prožívat 
a nechat je k sobě hovořit.

Recenze k filmu 

Traumstadt
Radek Květoň 
 
 
 
 

TRAUMSTADT (1973)
Režie: Johannes Schaaf 

Film se natáčel v českých lokalitách, zejména 
v Českém Krumlově. Premiérová projekce filmu 
proběhla v rámci filmového festivalu Litoměřice 
podesáté v roce 2010. 

Film vznikl před osmatřiceti lety a jeho děj je 
zasazen do sedmdesátých let 20. století, což je 
oproti předloze zhruba šedesátiletý posun.
Traumstadt vypráví příběh mnichovského páru 
umělců Floriana a Anny, kteří se rozhodnou využít 
nabídku k přesídlení do bizarního snového města. 
Zlákáni vyprávěním o fantastické zemi, jejíž 
obyvatelé jsou zbaveni všech hmotných starostí 
a mohou nerušeně snít, odjíždějí do stepí Střední 
Asie, kde leží „Snová říše“. Zde se rozvíjí příběh 
plný expresivní symboliky a snové imaginace. 
Atmosféra města se proměňuje. Jak se postupně 
schyluje k zániku říše, vizualita filmu osciluje na 
pomezí absurdního divadla.
Nebylo by moudré předpokládat, že se v hraném 
filmu podaří přenést hutnou snovou atmosféru 
Kubinovy Země snivců beze zbytku. O to zde 
ale nejde. Nabízí se zde ke zhlédnutí první pokus 
o filmové ztvárnění tohoto literárního skvostu 
a může být pro někoho třeba i výzvou k pokusům 
dalším.

Zajímavý moment filmu pro mě spočívá 



A. Kubin, Moje můza, 1900 − 1904

A. Kubin, Konečná destinace, 1910 

Alfred Kubin 
(1877−1959)

Expresionistický grafik, ilustrátor a spisovatel. 
Narodil se v roce 1877 v Litoměřicích. V letech 
1879–1882 žil s rodinou v Salcburku. Odtud se 
přestěhovali do Zell am See. V letech 1891–1892 
studuje na uměleckoprůmyslové škole v Salcburku. 
V letech 1892–1896 se vyučil fotografem. Dva 
roky po vyučení nastupuje vojenskou službu. Po 
nervovém zhroucení je propuštěn z armády. Odchází 
do Mnichova studovat kresbu na soukromé škole 
Ludwiga Schmidta-Reutteho, a později (1898-1901) 
pokračuje na mnichovské Akademii výtvarných umění 
v kreslířské třídě Nikolause Gysise. V roce 1903 
tiskne první album kreseb. O rok později se oženil. 
V roce 1906 se Kubin se ženou přestěhovali do 
Zwickledtu u Wernsteinu v Horních Rakousích. V roce 
1908 napsal Kubin román Die andere Seite, který 
vyšel o rok později. Česky vyšel v překladu Ludvíka 
Kundery jako Země snivců. V roce 1909 se stává 
členem skupiny Neue Künstlervereinigung München, 
který vedl Vasilij Kandinskij. Po rozpadu skupiny se 
Kubin stává členem sdružení Der Blaue Reiter. Od roku 
1912 spolupracuje s týdeníkem Simplicissimus. V roce 
1921 má první soubornou výstavu v Mnichově, 
a v roce 1924 vystavuje v pražském Rudolfinu. Od 
roku 1930 pravidelně navštěvuje  Šumavu. Alfred 
Kubin umírá v roce 1959 v Zwickledtu. Vydal řadu alb 
reprodukcí kreseb a několik alb litografií. Ilustroval 
velké množství knih. Mezi spisovatele, jejichž knihy 
ilustroval patřili například Edgar Allan Poe, Wilhelm 
Hauff, E. T. A. Hoffmann, Hans Christian Andersen, 
Jules Barbey d’Aurevilly a další. Ilustroval také román 
Jaroslava Durycha z třicetileté války Die Kartause von 
Walditz (Valdice).
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A. Kubin, Hadi ve městě, 1911
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Kouzelný roh 
Ivo Chmelař
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     Můj přítel poutník, kterého jsem považoval za 
tak blízkého, že jsem téměř nedbal na to, že nás 
od něj dělí tolik let, a kterého, protože navzdory 
tomu neznám jeho skutečné jméno, budu nazývat 
Peregrinem, žil tehdy převážně v prazvláštním 
městě, rozloženém jeho staviteli dovedně 
mezi řekou, nad níž se jeho panorama zhlíželo 
tak „italsky“ a grandiózně, jako by se jednalo o 
město mnohem větší a významnější, a strmou 
horou, která na ně z druhé strany vrhala svůj 
pochmurný stín… Řetěz vychladlých sopečných 
vrchů se tyčil ke krví zbarveným západům slunce 
hned za okrajem příměstských sadů a zahrad. Ze 
stínu hory pak ke stejným nebesům vystupoval 
obrovský kříž, který měl nejspíše zrušit pochmurné 
kouzlo, skrývající se i v hlubinách hory… 
     Peregrin se již tehdy, v „prvním období své 
tíživé úřední kariéry“, živil jako bědný justiciár, 
ale na druhé straně mu to poskytovalo dosti 
prostředků a dokonce i volnosti, aby se mohl 
lépe věnovat řekněme vnitřním požadavkům své 
neklidné duše, je ovšem pravda, že jeho nadřízení 
ho považovali za poněkud podezřelou osobu 
a rozhodně neuvažovali o jeho povýšení. Peregrin 
žil tehdy sám se svým vznešeným starým 
kocourem „z rodu Mourů“ a osamělé procházky 
také nade vše miloval, prožil jedno velké zklamání 
a jednu rodinnou ztrátu, která se ho dotkla až 
do hlubin duše a z níž se nikdy nevzpamatoval – 
připadalo mu tedy docela příhodné, že se pohřbil 

právě v tomto městě, které žilo převážně ze své 
staré slávy, které nastavovalo příchozím svou 
přívětivou, téměř jižní, „italskou“ tvář, ale ve 
skutečnosti zahalovalo své obyvatele, zejména 
v nepříjemném, zamlženém období od podzimu 
do jara, jakýmsi příkrovem severské tíže ve stínu 
„prokleté hory“ a jejího pochmurného kříže. Staré 
doly v hlubinách hory, kde místo zástupů veselých 
saských horníků, jejichž kolonie již vymřela, 
pracovalo už jen několik skupin zatrpklých 
trestanců z velké předměstské věznice, přidávaly 
k této pochmurnosti další punc až odpuzujícího 
tajemství.  
    Právě kostelík ve staré saské čtvrti a zejména 
jeho hřbitov se starými náhrobky se setřelými 
erby a dalšími emblémy jedné šlechtické rodiny, 
jejíž zámeček se ještě tyčil na severním předměstí 
a jejíž starý zřícený hrad Peregrin tak často 
navštěvoval, byl ovšem oblíbeným místem jeho 
meditací. U jednoho náhrobku, který měl podle 
staré legendy patřit nešťastné krásce vyhynulého 
rodu, ležely pravidelně čerstvé růže – a nikdo 
nevěděl, kdo je tam s až železnou pravidelností 
klade, právě tam, kde se z  kamene pomníku 
ještě vynořoval polovyhlazený, a o to tajemnější 
jednorožec, starobylé rodové znamení. Někdo 
vyprávěl o tajemném muži se širokým kloboukem 
cest a ve tmavém dlouhém plášti, který tam 
občas postával, ale nikdo ho nespatřil tváří v tvář, 
jen jedna stará žena, kterou ovšem považovali za 
pomatenou, vyprávěla, že ho u hrobu potkala a 
že je to ten, „který putuje zeměmi a věky“ a který 
se vracívždycky, když „přichází ze země východní“.  

      Peregrin bydlel ve starém domě blízko 
městského rynku, přímo proti vysoké bílé věži 
městského kostela, jednotlivá patra tohoto 
znamenitého domu, který ovšem také nebyl 
vystavěn jen z cihel, ale i z daleko skromnějších 
materiálů, zajímavým způsobem vyjadřovala 
jednotlivá slohová období, základy a sklepy byly 
ještě gotické, nad nimi se tyčily renesanční
a posléze barokní místnosti, střecha a podstřešní 

místnosti byly již ze začátku 19. století. Peregrin 
bydlel převážně v  jedné místnosti, opatřené 
poněkud nedokonale opravenou starobylou 
klenbou, která vypadala, jako by se řítila na 
jednu stranu. Z této místnosti, vypadající jako 
zpustlá kaple, vedly několikery dveře, jedny 
dokonce zazděné, přímo na východě, „v apsidě“, 
kde bylo také zazděné okno… ovšem za několika 
fasádami, které již valně odpadávaly. Jednu stěnu 
musel nechat vyztužit, protože tam byl kdysi krb, 
v jeho vyústění nalezli řemeslníci jakýsi starý tisk 
někdy z roku 1500… Příznačné bylo také to, že 
pamětníci říkali, že ještě nedávno tyto místnosti 
vlastně neexistovaly a že to byly „jen“ jakési 
arkádové chodby. V nich se procházela, jak byla 
po staletí zvyklá, přeludná dáma ve vysokém 
čepci a v dlouhém bílém šatě, pamětníci o 
ní hovořili jako o ušlechtilé paní Holdře nebo 
Bertě a Peregrinova sousedka ho ujišťovala, 
že pozorovala tuto paní, jak se jedné noci, 
když zrovna na Bílé věži odbíjely hodiny půlnoc, 
zálibně probírala v její šperkovnici, dušovala se, 
že to viděla na vlastní oči. Peregrinovi přátelé 
z patriotického muzea to popírali jako babský 
tlach a argumentovali, že toto zjevení nemají 
písemně zachyceno. Naproti tomu vymysleli 
o Peregrinovi nechtěně půvabnou pověst, že 
v některých nocích sestupuje do podzemí domu 
a plaví se tam v  loďce po podzemním přítoku 
horského potoka (který napájel všechny kašny 
na náměstí a vlastně i v blízkém okolí a který 
si skutečně našel i jiné podivuhodné cesty, než 
se vlil do blízké řeky) až do vzdáleného domu, 
společně s dívkou v bílém šatě, hrající na harfu… 
Ale Peregrin sám považoval tuto pověst za velmi 
půvabnou a dokonce připouštěl v kruhu svých 
několika přátel a známých, se kterými se občas 
setkával na svých jinak samotářských toulkách 
anebo v některém z hostinců, že je pravdivá…

     Takový byl příběh hrdiny mého příběhu „o 
modrém květu“… Protože se zvláštním způsobem 
protínal se životem a dílem básníka Máchy, který 

zemřel ve stejném městě, dva mladí umělci 
z  našeho města, kteří se příznačnou shodou 
okolností jmenovali Karel a Hynek Květoňovi, 
mě požádali, aby podle něj mohli natočit film. 
Film měl být realizován právě v jubilejním roce 
básníka stejně jako avantgardní hra našeho přítele 
Oldřicha Skočdopolského, který na filmu rovněž 
spolupracoval…        
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     Peregrin se právě naklání, oděn v černém plášti 
a na hlavě se širákem cest nad náhrobkem krásné 
neznámé „z rodu Jednorožce“, a tiše přemítá o 
„bílé paní s harfou“, když mu na rameno poklepe 
menší poněkud zavalitý muž příjemné kulaté 
tváře s brýlemi, které tlumí jeho tu zádumčivý, 
tu veselejší pohled.
Usmívá se: „Ano, takto vznikají legendy a jsem 
tomu rád, že jsem tě přistihl, starý brachu, právě 
já, který také jako ty navštěvuji hřbitovy, však 
jsem také věděl, kde tě hledat! Ale pojď již, než 
nějaká zvědavá babice nebo nadšený patriotický 
libomudrc odhalí tvé inkognito!“
     Potom vyvlekl svého překvapeného přítele 
ze hřbitova. Vzápětí v tichém, ale živém hovoru 
spěchali skrytými uličkami k Peregrinovu obydlí 
a houstnoucí tma bezhvězdné noci příhodně 
zakrývala jejich stopy.
    V místnosti s  klenbou, jaksi podivuhodně 
„vytapetované“ četnými knihami, o nichž jsme 
se zatím trestuhodně zapomněli zmínit, ačkoliv 
to byl vedle postele a stolu a několika křesel a 
židlí Peregrinův téměř jediný mobiliář, usedli 
k dalšímu družnému rozhovoru, neboť se tak 
dlouho neviděli! Poznali se za společných studií 
práv, mezitím František prožil tragickou lásku, 
když předčasná smrt zkosila jeho mladičkou 
Karolinku… Nedávno se však stal aktuárem na 
blízkém panství a rozhodně prohlásil, že tam 
Peregrin nyní musí s ním odjet a nějakou dobu 
u něj pobýt. 



vinicemi, starými hrady a kouzelnými městečky, 
všude je vítali a hostili, vyprávěli jim staré legendy, 
básníci jim říkali své básně a víla… jim zpívala, 
zatímco si česala své dlouhé zlaté vlasy…
     Probudil se, až když posléze dorazili do 
starobylé obce Brod proti velkému zrušenému 
klášteru Milosrdných sester, jehož velké věže se 
vypínaly mezi prastarými stromy na protějším 
břehu. Zastavili se k odpočinku u pohostinné 
místní statkářské rodiny Andrásových, kterou 
znal Peregrin ze své úřední činnosti i z  jejích 
proslulých zahradních slavností. Prohlédli si 
starobylý kostelík a také tvrz, vypadající jako 
jediná mohutná věž – donjon. Od tvrze sestoupili 
úzkou a strmou stezkou s kamennými schody až 
k mlýnskému náhonu. Zastavili se na chvíli také 
v brodském výstavném a starém mlýně u „pana 
otce“ Fabiana. Když se s ním a s Andrásovými 
loučili a děkovali jim, pan otec Fabian zdůrazňoval, 
aby navštívili na řece za Libínem „vzdálený mlýn“, 
nic bližšího jim však neřekl.     
     Potom pokračovali v cestě podél mlýnského 
náhonu, která vedla již na území malebného 
ostrova sv. Klimenta, rozkládajícího se mezi 
náhonem a hlavním řečištěm Agary. Na ostrově 
kdysi stávala ves podivného jména Mury, kterou 
však jednoho dne smetla povodeň. 
     Zachoval se pouze kostelík a dva domy, 
sídlo lesníka a rybáře… O něco výš proti proudu 
tajuplné meandry řeky mizely v hustém lese. Pak 
se na obzoru znovu objevil starý hrad.
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     Peregrin vzpomínal, jak před časem vystupoval 
vzhůru s anglickým poutníkem, druhem anglických 
básníků, jejichž byl také zaníceným ctitelem a 
pokoušel se je překládat, zejména od té doby, 
co o nich mnohokrát hovořil s profesorem na 
gymnasiu Josefem Jungmannem a co se seznámil 
s jeho překladem Ztraceného ráje. 

    Já jsem druhého dne rovněž vpodvečer pobýval 
s Peregrinem, jeho přítelem Františkem a s bratry 
Karlem a Hynkem v parku na ostrově u řeky, kde 
jsme měli natočit další scénu společného filmu. 
Krásný park, vysoké stromy, propukávající jaro, 
to všechno evokovalo dary života, který byl „jako 
neskutečná poesie, z jeviště do života přenesená“.
     „Chodil jsem zdrcený žalem jako můj životní i 
básnický mistr Novalis skutečně po dlouhou dobu 
a často na předčasný rov své lásky,“ předříkával 
herec svou roli, když jsme přicházeli k letohrádku 
uprostřed louky, který byl oblíbenou zastávkou 
Peregrinových procházek, pak pokračoval „tam 
jsem často i za hluboké noci improvizoval své 
elegické zpěvy za doprovodu kytary…“
     Peregrin naslouchal bez dechu tomuto vyznání. 
Mezi vysokými krásnými stromy klesal soumrak, 
vládlo ticho, v němž vřely skryté podzemní tóny. 
Básník vystoupil na schůdky letohrádku a ke 
své kytaře zpíval ze svých „Polabských elegií“: 
„Bloudíme ztraceni, rozličné stezky vedou nás… 
Můj ráji ztracený, má útěcho, má Karolínko! Břeh 
Labe smutnotoký tvé kryje kosti drahé! … Ó 
zjevení rajské, zjevení vší krásy tajemství: Anjelo 
má, pročs mě tu zůstavila?!“ 

     Oba přátelé zvolna odcházeli alejí, píseň dozněla, 
hluboký teskný tón se ještě ztrácel pod stromy 
a po lukách. A jakoby na schůdcích letohrádku 
stála tiše mladá žena, vyvolaná kouzlem básnické 
vzpomínky, uhlazovala si svůj dlouhý rozpuštěný 
vlas a ještě naslouchala, jak se ten tón ztrácel 
pod stromy a po lukách. A jako by se jí v dosud 
zářícím oku zaleskla v bludném ztrácejícím se 
světle jediná skvoucí perla… první hvězda. 
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     Peregrin, stržen nadšením z volnosti, která se 
mu odhalovala za obzorem, vyhlížel z Františkova 
kočáru a těšil se krajinou, která se před jeho zraky 
odvíjela jako v našem filmu… Pak ho jízda ukolébala 
ke spánku. I ve snu viděl krajinu s řekou mezi 

z rukou její listy a otáčel je, jako by je dychtivě 
četl a roznášel po krajině básníků, kam nejvíce 
patřily, četl k netušenému úžasu a k rostoucí 
pozornosti svého anglického hosta nesmrtelné 
řádky o „lampě a loutně“ jeho velkého krajana.
     Oba muži pak uvolněně vydechli a sir Alexander 
se dokonce v  rozrušení postavil a řekl: „Dear 
friend, these verses are some of Shelley´s best 
verses!“ – a nijak se v tom ovšem nemýlil.
 

      Zatímco filmaři natáčeli tuto působivou 
scénu, představoval jsem si s nostalgií a velkou 
imaginací, jaké by to bylo, kdyby se tam Peregrin 
setkal s Angličanem o nějakých dvacet nebo 
kolik ještě let později a četl mu poměrně zdařilý 
překlad nejznámější poémy, o níž také říkali, že 
je byronovská, ale autorovi poémy bylo v době 
setkání anglického poutníka s Peregrinem sotva 
deset let…
     A potom jsem ovšem spatřil před svým vnitřním 
zrakem poněkud jiný výjev: Ve stejně horkém dni 
jsme s mým přítelem a jeho manželkou, kteří byli 
oba také poddanými anglické královny, vystoupili 
k bílé věži a tam jsme rovněž usedli, abychom si 
po výstupu odpočinuli. Mého přítele jako kdysi 
již Peregrina a sira Alexandera právě upoutal pár 
poštolek, který se vznášel, vířil nad spodní věží. 
Společně jsme obdivovali, jak se tento vznešený 
krásný pták vždy přímo zastavil ve vzdušném 
proudu, který ho vynášel vzhůru. Stejný vítr rval 
listy svazku z mých rukou – ten vítr tam vanul 
odjakživa, živly a některé nesmrtelné verše trvají 
a stále postupují z minulosti do budoucnosti –, 
mohl jsem slyšet Poutníka – a na jeho totožnosti 
již vlastně nezáleží – a ten nyní mým hlasem četl 
nesmrtelné, téměř nepřeložitelné verše o „dávné 
severní záři, vyhaslém světle s ní, zbortěné harfy 
tónu, ztrhané struny zvuku… umřelé hvězdy svitu, 
zašlé bludice pouti… mrtvé milence… o slitého 
zvonu hlasu… a hlubokém v srdci žalu…“ a ovšem 
v pozoruhodném překladu básníka…
    A když pak posluchači zase uvolněně 

     Letní slunce nelítostně pálilo, a tak když 
poutníci, Angličan a jeho průvodce, konečně prošli 
kolem spodní černé kulaté věže, vystoupili již jen 
k horní hranaté a bílé věži, a zatímco Peregrin 
upozorňoval na zjevně hermetický význam tohoto 
uspořádání, usedli ve stínu horní věže a osvěžovali 
se vodou a ředěným vínem. Angličan si uvolnil 
elegantní šátek a rozepnul svou batistovou košili. 
Stejně jako Peregrin se kochal širokým rozhledem 
do krajiny a vystavoval své čelo svěžímu, dokonce 
dost ostrému větru, který zde nahoře vanul a 
spíše sílil.
     Potom hovořil o novém básnictví. Sir 
Alexander se zeptal svého českého přítele, zda 
zná některé anglické básníky a jejich básně. Byl 
dosti překvapen, když jich Peregrin jmenoval 
několik, v tom sílícím větru nemůžeme sice slyšet, 
které to byly, a když potom začal několik úryvků 
v originále recitovat, také jemu je vítr bral od úst 
a nesl je k neznámým výšinám. 
     Peregrin vyňal ze svého kabátu ohmataný 
zápisník, kde měl také nákresy několika hradů, 
které dosud navštívil, a řekl, že již dlouho 
pracuje na větší epicko-lyrické básni s námětem 
otcovraždy, když mladý chmelař ubil chmelovou 
tyčkou svého otce, starého chmelaře, protože 
ten mu bránil ve sňatku s jeho milovanou, kterou 
sám svedl…(a tak mu také chtěl zabránit, aby se 
po sňatku stal otčímem svého bratra), a toto 
vše se má odehrávat na pozadí lhostejné jarní 
přírody, nadřazené lidským vášním a zmatkům a 
s četnými metafyzickými úvahami o životě, osudu 
a smrti.
     Sir Alexander s uznáním prohlásil: „Je to jako 
námět pro nejlepší poému lorda Byrona… Už jste 
z toho něco napsal? Skutečně rád bych si to 
poslechnul tady na tom starém hradě, v tomto 
vanutí větru, i kdybych nerozuměl ani slovu a měl 
jenom naslouchat rytmu vašeho hlasu a vašeho 
verše, splývajícímu s rytmem větru…“ (A já bych 
řekl, že také se silným vanutím kouzelného rohu…)
      Nakonec ještě Peregrin vyjmul ze svého 
cestovního vaku knihu, a zatímco mu vítr rval 



lodi… Bylo dusno, nad jeho hlavou se shlukovala 
mračna, hrozící bouří.
      Už se nikdy nedozvěděl, jak to vlastně se 
sirem Alexanderem dopadlo, jestli byl také na lodi 
Ariel, nebo ne… 
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     Ale před vchodem na zámecké nádvoří ho 
už opět čekal Mistr Zachariáš, o kterém již tolik 
slyšel ve svém domovském městě… Přátelsky se 
přivítal s Františkem, Peregrinovi znovu připadalo, 
že tam ale čekal především na něj… 
   „Maškarní večírek“, který Mistr Zachariáš 
uspořádal na počest svých hostů ve velkém 
hudebním a plesovém sále, měl být ovšem jednou 
z vrcholných scén jejich filmu jako symbolické 
vyjádření a imaginace celé té doby… 
      Skrytý orchestr vysoko na galerii hrál nejprve 
jakési pochodové rytmy a do sálu vstoupily 
a defilovaly tam zástupy roztodivných masek, 
které Mistr Zachariáš vesměs navrhl… Vedle 
obligátních postav z „commedie dell´arte“ hosté 
brzy spatřili barvitý vír masek podle hlavního 
motivu večera, jímž byli „hrdinové a  hrdinky 
našich oblíbených básníků“, a tak viděli Fausta 
a Markétku, dokonce dvě Markétky – a také 
Mefistofela, byla tu démonická Alrúna i její 
pobratim Mužíček z Mandragory, šílený invalida, 
kterému začala hořet jeho dřevěná noha, ale 
myslím, že to byl jeden z  nevinných žertíků 
a triků našeho  Mistra, pak dokonce přiběhlo 
několik masek – hasičů. Tím se však nenechaly 
rušit ani Isabella Egyptská, dcera vůdce cikánů, 
ani orientální kráska, „soukromá vědma“ z Arábie, 
Melika Maria Blainville a její obdivovatelka, starší 
proslulá herečka, madame Banal… 
     Potom přitančily postavy starého E.T.A. 
Hoffmanna: archivář Lundkvist, rada Krespel, 
hudebník Kreisler a dokonce i kocour Mour, 
kterého vedla boubelatá usměvavá Hoffmannova 
Patricie…

vydechli, nemohli jako sir Alexander říci než 
jen: „Dear friend, some of these verses are as  
Shelley´s best verses!“ – a moc se v tom ovšem 
nemýlili, i když se jedná o poněkud jiné verše než 
v prvém případě, ale jen poněkud, protože tito 
básníci si podávají něco jako poselství, překračující 
čas a omezení daná úzkými rámci našich životů. 
Také my jsme se pak ještě podívali ze severní 
vyhlídky na úžasné panorama sopečných vrchů, 
které obdivoval i Alexander von Humboldt a které 
zajisté mohlo připomínat nejlepší obrazy Caspara 
Davida Friedricha, potom jsme také sestoupili 
do blízkého městečka, kde jsme se občerstvovali 
v hospodě proti zámku.  

     Rovněž Peregrin tohoto obnovovaného příběhu 
zase stál na náměstí, odkud navečer sir Alexander 
odjížděl dostavníkem do hlavního města, aby pak 
pokračoval na jih do Itálie.
     „Dear friend, be so kind  and visit me in Lerici,“ 
řekl mu sir Alexander, když se loučili.
Pak mu s  nadšením ještě vyprávěl, jak jim 
v Livornu stavějí krásnou loď s vysokým kýlem, 
která se bude vznášet na vlnách jako pták!
     „Visit me, dear friend and we shall fly together 
as the white sea-birds!“

      Drahý přítel nemohl ani tušit, jak v tomto 
případě budou mít pravdu ti, kteří budou 
zdůrazňovat, že přítel sira Alexandera, tento jinak 
téměř nadzemsky andělský člověk, nevěděl zhola 
nic o řízení lodí a ostatně ani o jejich konstrukci a 
že od něj nebylo nikterak rozumné, že nedbal na 
varování zkušených mužů, pokud se týče plavby 
v bouři… 
     Na to však Peregrin v soumraku, klesajícím 
na náměstí v městečku Libíně, jistě nepomyslel, 
spíše smutně přemýšlel, že není lord a že by 
musel jít až do Lerici pěšky… Pak se ještě díval, jak 
bílý batistový šátek, kterým mu přítel mával na 
rozloučenou, mizí v temné dáli jako plachta letící 

jako by se konal jiný taneční večer, v přívětivém 
modravém světle tančilo několik párů z 
neznámého věku a několik dalších mužů a žen je 
se zájmem pozorovalo. Peregrinovi třeštila hlava, 
jak se úporně snažil vybavit si jejich jména, myslel 
si, že když bude znát jejich jména, že bude vědět, 
kdo vlastně jsou a „odkud přicházejí“.
      Několik jmen se mu skutečně vybavilo, muž, 
který se něčím podobal Zachariášovi, byl možná 
Benedikt, nebo možná že to byl hyperborejský 
kouzelník Zacharov, ale tomu se podobal i živý 
sangvinický Adrian. Peregrin nevěděl a nemohl 
vědět, kdo nebo co v  něm vzbuzuje tyto 
představy, světlovlasá usmívající se žena se 
možná jmenovala Marie nebo Amelie, stál tam 
také již šedovlasý, ale statný a mužný chlapík, 
který pozoroval dění kolem sebe s pobaveným 
úsměvem, možná, že se jmenoval Stanislav 
nebo Sandy, další jména si nebohý Peregrin přes 
všechnu vnímavost nemohl vybavit. Ještě vnímal 
vysokou krásnou ženu a slyšel její zpěv, jmenovala 
se nějak jako duha, ne, Iris… a pocházela jistě 
z hvězd… byla velmi krásná a její hlas, i když se 
k Peregrinovi nesl z tak velké dálky, byl sladký, 
útěšný a hedvábný jako zvuk lesního rohu 
v hlubokých lesích kouzelné svatojánské noci a 
čistý jako hvězdný pramen… Peregrinovi vhrkly 
slzy do očí a pak se znovu zachvěl, stranou 
všech těch bytostí, které mu připadaly tak blízké 
a drahé, spatřil velmi zvláštního člověka, jenž 
mu připomínal otce, shovívavého a laskavého 
a současně trochu rozverného… Seděl u stolku 
s hodinami, jejichž hbité kyvadlo odvíjelo nějaký 
jiný čas, a hladil zlatoskvoucí kočku s výrazem 
malé moudré tajemné sfingy… Peregrin pochopil, 
že ten muž byl jako loutkář Zachariáš, a přece jen 
se dotýkal všech těch bytostí nesmírně opatrně, 
aby jim neublížil, hrál s nimi, ale byla to společná 
hra „na život a na smrt“, ale byli všichni pospolu a 
nezraňovali se navzájem, dokonce čerpali nějakou 
velkou naději ze své společné hry… 
     Pak se Peregrin z toho snu probral, ale věděl, 
že to není jen sen, i když se oba básníci, stojící 

      Smáli jsme se, když jsme opět spatřili krejčího 
Sedmkrátjednouranou, pět synů školmistra 
Klopstocka, dívenku Kreditku, tu obětavou dceru 
handlíře dona Rizico, s koněm a pávem, Kokrháče 
a Puťku, prince Večvůta, rozmilou paní Týden a 
jejích sedm synů a pak také tři sestry krasavice 
Rosarosu, Rosadoru a Rosablankua ovšem s nimi 
učeného právníka Jacopona, umělce Meliora a 
sadaře Pietra, jejich zamilované bratry…
     Byl tu také princ Cinderella a tančil s Popelkou, 
jejich piruety a vzájemná podoba vyvolávaly 
nadšený potlesk. Slovutný medicus Michal tančil 
se svým strážným andělem… Přišla i Bettina 
a její synové Freimund, Siegmund, Friedmund a 
Kühnemund…
     Nejkrásnější a nejtajemnější masky přivedl 
s  sebou hrabě Potocki, nebo to možná také 
byla jen jeho maska jako „zavrženého poutníka“. 
Básníci a Peregrin spatřili krásné sestřenky Eminu 
a Zibeldu, Rebeku a nebeské Blížence, náčelníka 
cikánů, Ahasvera, kabalistu, komtura, knihkupce 
Morena… nebo se aspoň dohadovali, že to jsou 
oni… a několik postav, několik masek jistě chybělo.
      Peregrin popíjel lačnými doušky proslulý 
Zachariášův likér a možná, že byl již poněkud 
podroušený…  S o to větším úžasem sledoval 
zástup „obyvatelů Měsíce“, hubených, bledých 
Měsíčňanů. Někteří z nich představovali současně 
i hlavní fáze tohoto přítele milenců a básníků, 
dokonce předváděli jakýsi pečlivě nacvičený 
balet, v němž „ubývali a přibývali“, bylo to až 
přeludné…Peregrin se však zachvěl, když spatřil 
jednoho Měsíčňana, kdyby bylo možno hovořit o 
„vzpomínkách z budoucnosti“, mohl by říci, že ho 
již  n ě k d e  spatřil, že ho zná, že mu připadá, že 
je to bratrská bytost! Současně si však s určitou 
bolestí a závratí uvědomoval, že oba stojí každý 
na jednom „konci času“. 
      Peregrin byl již unaven, náhle se mu zdálo, 
že slyší vzdálený silný a krásný hlas lesního rohu, 
náhle měl pocit, že se dívá do obrovského zrcadla, 
hladkého jako vodní hladina a třpytícího se jako 
úplněk, pak možná prošel do jiné místnosti a tam 



usmíval.       
     Peregrin byl jako pod vlivem opojného kouzla, 
nemohl setřást podivný závoj, podivnou clonu snu 
a mámení… Pak se probral a pochopil. Viděl, že i 
ostatní se tvářili užasle a současně pobaveně. 
Obě postavy hráčů byly skutečně nejzdařilejšími 
automaty Mistra Zachariáše… 

     Mistr Zachariáš pozval Peregrina do svého 
kabinetu.
     Také Peregrin toho využil a zeptal se ho na to, 
o čem přemýšlel již od doby, kdy opustili Brod – 
na „vzdálený mlýn“.
     Mistr Zachariáš se chápavě usmál: a jejich 
uměnímilovní přátelé, vesměs z příbuzných, ale 
také z jiných řemeslnických cechů, provozují 
takovou hru, řekl bych Liederspiel. Když se 
pravidelně setkávají, vyprávějí nebo spíše hrají 
takový příběh o mlynářské dcerce, vybírající 
si mezi nápadníky, do toho zamotávají další 
příběhy, které vybásnili a vyzpívali, jeden pianista 
a skladatel je dokonce zhudebnil a použil hlavně 
básně, písně jednoho nadaného mlynáře.“
     „Vtip je ale v tom, ať to vědí, nebo ne, že 
tato hra, tento starý obyčej, je možná jen jakýmsi 
zvetšelým pozůstatkem prastarých obřadů 
plodnosti, zemědělské magie… stejně jako lidové 
pověsti o jarní orbě a o kněžně, procházející od 
soudu a lázně k posvátnému sňatku.“
     „A vzdálený mlýn? Veitmühle? Je mezi nimi 
několik příslušníků této zvláštní svobodné 
a svobodymilovné profese, v jejíž práci se uzavírá 
celý řetěz zemědělských prací od setí ke sklizni 
a také tomu odpovídající přírodní cyklus, mlynář 
je přece ten mocný muž, který přerušuje koloběh 
setí, sekání a mlácení… a který všem poskytuje 
mouku, a tak i chléb jejich životů. Nemůžeme 
se proto divit, že si na své tovaryšské cestě k 
mistrovství vytvořili také jakýsi pomysl, nebo 
přímo svůj heraldický symbol vzdáleného mlýna, 
něco jako rytíři, hledající tajuplný hrad či zámek. 
Dokonce prý takový mlýn kdysi byl nebo snad 

nad ním, jak se unaven opíral o stůl, smáli a říkali 
něco o „elixírech života“ kouzelníka Zachariáše, 
také v  jejich očích však byl zákmit vědoucího 
plamene a Peregrin věděl, že i oni jsou „stříbrným 
měsíčním poutem“ spjati s tím, co spatřil.  
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        Panovalo plné léto, nastala krásná slunečná 
odpoledne a s nimi teplé příjemné večery, které 
všichni trávili s Mistrem Zachariášem na pobřeží 
řeky.
     Ten opět neúnavně vymýšlel nové a nové 
zábavy, zejména když je Karel a Hynek nadšeně 
filmovali.  
     Vypluli po řece, pozorovali krásné věkovité 
stromy, které se místy nakláněly daleko nad řeku, 
takže vytvářely příjemný stín, nakonec přistáli u 
rybářských bud na protějším břehu řeky. Přivázali 
loď velkým řetězem ke staré vrbě…
     Prostřeli jim malou večeři na dřevěné stoly, 
po ní pili kávu a dívali se na řeku a na stromy, 
pozorovali, jak světlo ubývá a jak voda tmavne, 
tiše rozprávěli. S večerem vanul příjemný větřík, 
čas lehce plynul.      
     Peregrin tonul v podivně závratných pocitech 
smutku a štěstí, obojí splývalo jako víno, které 
upíjel ze třpytného poháru, měl pocit, jako by 
vnímal jakési zamlžené obrazy minulého a možná 
i budoucího času a jako by ho někdo tiše, ale 
naléhavě volal z dálky, z veliké dálky…
     Ještě než padla noc a vyšel měsíc, který 
postříbřil řeku a stromy svým světlem a magicky 
je proměnil, vrátili se a vyšli po schodech ze 
zahrady do místnosti vedle hudebního sálu. Na 
malém pódiu stál malý harpsichord a u něj seděla 
žena v nádherných šatech… Vedle ní se tyčil 
vysoký štíhlý muž s flétnou na rtech. Začali hrát 
podmanivou melodii, posluchači slyšeli zvučné 
tóny harpsichordu, hlas flétny a dokonce i zpívající 
hlas…Pohyby hráčů a jejich vzezření byly však 
něčím zvláštní… Mistr Zachariáš se významně 
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     Právě také v  rozsáhlém parku libínského 
zámku, který se táhl dodaleka podél řeky až 
ke staré oboře a přecházel nejprve ze zahrady 
francouzského typu s  boskety, vysypanými 
cestičkami, fontánami a sochami, s posezením 
pod stromy, k  romantickému anglickému 
parku se starými vznešenými stromy a svěžími 
loukami, vytvářel nezdolný a mnohostranný Mistr 
Zachariáš pro správce a jeho hosty a přátele další 
podivuhodné atrakce. Z terasy s alejí soch, vesměs 
kopií slavných italských mistrů, a s výhledem 
na řeku, po níž Peregrin a jeho přátelé nedávno 
vypluli na projížďku lodí, bylo možno sestoupit 
do dolní zahrady přes rozkošnou salla terrenu 
s  osvěžujícím vodním zdrojem. Loukou bylo 
potom možno dojít až k mohutnému ozdobnému 
buku, pod jehož korunou s  četnými k  zemi 
splývajícími větvemi jako velikým baldachýnem 
bylo tak milo posedět zejména za horkých 
letních odpolední. Za ním již začínala „pobřežní 
promenáda“ s dalšími půvabnými zákoutími a 
místy rozkošných vyhlídek na řeku i na protější 
břeh s rybářskými boudami. Krásnou alejí starých 
stromů, mezi nimiž se otvíraly rozkošné průhledy 
směrem k zámku i dále do parku, zejména také 
k Neptunovu dubu se třemi mohutnými větvemi 
v  koruně připomínajícími trojzubec, se pak 
obyvatelé i návštěvníci zámku mohli vrátit přímo 
doprostřed parku… Mohli také pokračovat pěšky 
nebo na koni širokou středovou cestou až k jezu 
a ke starému mlýnu nebo napravo navštívit velké 
skleníky exotických rostlin.
      Nepokojná „univerzální mysl“ Mistra 
Zachariáše překonávala marnost tisícerými 
činnostmi, usilovala o prolnutí hry a vážného 
smyslu, ztroskotávala v  nedokončenosti, ale 
přesto mířila k nějakému dosud nepoznanému 
celku, k pansofii a symfilosofii…
      A proto vpodvečer vedl Peregrina a další 
hosty do sala terreny, kterou již několik dnů 
s pomocí několika zasvěcených fámulů přeměnil 

ještě zase je někde pod šebínem a lesem. Je to 
možná zvláštní, ale nikdy jsem v těch končinách 
nebyl a již se tam asi nedostanu!“ skončil své 
vysvětlení Mistr Zachariáš.  
      Pak se ale jeho myšlenky obrátily k něčemu, co 
nyní považoval za důležitější a co mu bylo vlastní: 
ukazoval Peregrinovi krásný bohatě zdobený pohár 
z horského křišťálu a zejména zvláštními obrazci 
a znaky zdobenou orientální skřínku…
    „Realizoval jsem to, o čem psal pan tajný rada 
Goethe,“ řekl a položil si tajemně a současně 
žertovně prst na ústa. Stiskl nějaké péro, skříňka 
se otevřela a Peregrinovi se naskytl velmi zvláštní 
pohled: bylo to neuvěřitelné, ale uvnitř tančila 
dívka, žena, víla, kolem ní vířily planety a ona byla 
současně jejich součástí… (Starý tajný rada by řekl, 
že „byla živoucí armilární sférou“.) Peregrin tušil, že 
je to opět jen dokonalá hra, přeludný mechanismus 
Mistra Zachariáše, pouhá zhmotnělá vize starého 
básníka, ale přesto byla až znepokojivě okouzlující…
     Ale potom i „večer kouzel“ skončil – nastala 
noc, odebrali se ke spánku.  
     Rozednění však zastihlo Peregrina sedícího 
u řeky, jak se dívá do jejích vln, pozoruje hru světel 
a přemýšlí o svém podivuhodném nočním snu…
     Viděl, jak znovu otvíral Zachariášovu skříňku, jak 
spatřil vílu a planety, které kolem ní vířily… a jako 
by nyní ožila a podávala mu křišťálový pohár, který 
se postupně zvětšoval, než ho mohl přiložit ke 
rtům a pít, ale přece jen ještě váhal, protože mu 
současně říkala, že „když se napije, bude žít déle 
než sto let, setká se možná s lidmi, kteří se k němu 
z budoucnosti naklánějí… ale že všichni jeho přátelé 
zestárnou a zemřou a svět, který nyní zná, mezitím 
pomine“.
       Znovu prožíval, jak i ve snu váhal a nevěděl, co 
má udělat, jak již pohár zvedl k ústům, ale pak mu 
ruce poklesly jeho tíží, pohár se mu z nich vysmekl 
a padl na podlahu, roztříštil se a třpytivá tekutina 
se rozlila a začala vyprchávat… Jako by ještě nyní 
cítil její zvláštní vůni, která ho opojovala a současně 
naplňovala neklidem a zvláštním steskem.  
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       Později v neurčitém čase po návratu do 
města, ve kterém žil, se Peregrin seznámil a sblížil 
s člověkem, který byl vytrvalým chodcem, ale 
také neúnavně zvídavým člověkem. Někteří 
z  těch, co ho znali, mu posměšně říkali Petr 
Schlemihl a mysleli tím ovšem židovský výraz pro 
budižkničemu a patrně i něco jiného. Schlemihl se 
nezlobil, vždyť procestoval téměř celý svět, byl 
dokonce i za polárním kruhem a zajímal se nejvíce 
o rostliny a zvířata, kterým skutečně rozuměl více 
než lidem. Byl to živý a neklidný člověk, ale uměl 
velmi zajímavě vyprávět o svých rozmanitých 
dobrodružstvích v  různých světadílech. Za 
jeho živostí a neklidem, za jeho zdánlivou 
bezstarostností však bylo možno tušit smutek a 
nevyrovnanost, možná že to měli na mysli ti, kteří 
ho nazývali mužem „bez stínu“. A skutečně – jako 
by mu chybělo něco, co nenávratně ztratil. Také 
pověrčiví lidé se mu občas znepokojeně vyhýbali.
      Nicméně právě i v  těchto souvislostech 
bylo nyní možno a také na místě „uvést na 
scénu“ Kateřinu. V příběhu a nyní i pro film ji 
Petr přivezl z hlavního města a ona se ihned 
nadšeně zúčastnila všech zkoušek a natáčení. 
Přivezla s sebou také mnoho novinek nebo spíše 
společenských klepů a nebylo jasné, zda patří 
k roli, nebo ne a co vlastně bylo „tehdy a nyní“. 
Vyprávěla o básníkovi, jak se proslavil svou první 
velkou skladbou, kterou ovšem na druhé straně 
hned několik autoritativních recenzentů zatratilo 
jako byronovský plagiát. Zdálo se, že chtěla 
vzbudit dojem, že měla s  básníkem důvěrný 
vztah, když spolu hráli divadlo, a že o něj soupeřila 
s jinou ženou, také z divadla, ale ta prý byla jen 
„taková šmíra“ a vůbec spíše jako „upír“, který 
podle ní nebohého Ignáce „vysával.“ Básníka líčila 
jako silně eroticky založeného a dělala přitom 
významné posunky, zdůrazňovala, že je to velký 
divous a žárlivec. Ráda ho provokovala – a ještě 
raději provokovala jeho milou, kterou si měl brát, 
a ona „vůbec nechápala, že si chce vzít takovou 
husu, která se k němu vůbec nehodí, také na 

v hydraulické divadlo. Skryta v umělé jeskyni 
a v zeleni popínavých rostlinhrála víla na varhany, 
také vodotrysk vyluzoval křehké a jemné hudební 
zvuky a z ještě skrytější jeskyně jim odpovídala 
Echó melancholickou tajemnou ozvěnou…
      Peregrin si ani v tomto případě nebyl jist, zda 
Echó je „automat“, nebo živoucí bytost…
 
 
      V těchto a blízkých prostorách Zachariáš 
posléze také inscenoval veršované drama 
Angelína zámeckého správce Františka, skutečně 
ambiciózní „truchlohru“ v dobovém stylu, kterou 
však již velký Palacký stačil uvítat těmito 
významnými slovy: „Blaze nám, že již literatura 
naše počíná znikati té hanby, která vězela nad ní 
nešvárami dramatických nedobásníkův.“  
      Také oba dva režiséři našeho filmu si dali 
záležet, aby toto pochmurné drama v  živých 
přírodních kulisách náležitě vyniklo. A tak jsme 
spolu s nimi a herci a s potěšeným autorem 
prožívali příběh hrdinky, která žije s manželem 
v Itálii, mimo svou vlast, a trpí pocitem viny, že 
svému manželovi před vstupem do manželství 
zatajila zrození svého dítěte, jehož otcem 
byl její milenec hrabě Milotín. Dceru Ludmilu 
vychovala její matka a nyní ji Angelína má u sebe 
jako schovanku. Pak se ale na scéně po mnoha 
letech manželství objevil Milotín jako harfeník, 
dramatický děj vrcholí tak, že Angelína učiní 
veřejné vyznání a hyne sebevraždou…       
     Všichni jsme byli ještě zaujati hrou a jejím 
vyzněním, Mistr Zachariáš byl však velký kouzelník 
a nic nám neodpustil. Z hloubi parku se náhle 
ozval zpěv, nebylo možno jasně rozeznat slova, 
ale byl to kouzelný hlas… A pak, pak se v dáli 
ozval ještě zvuk loveckého rohu, jasný a teskný… 
Ještě jsme ho slyšeli, jak doznívá, jak se jeho zvuk 
chvěje, zvučí znovu modravými dálkami času, až 
úplně dozněl… 

 

který již jinak nikam necestoval, odjet do ciziny, 
možná dokonce do své vytoužené Velké Británie.
     Vrátil se ještě před začátkem jara příštího 
roku, ve městě panoval nadále obvyklý ospalý klid 
– teprve z několika narážek se začal dozvídat, co 
se tu přihodilo loni na podzim! 
     Dozvěděl se tedy o náhlé smrti básníka, na 
níž se patrně stejnou měrou podílely oba bouřlivé 
mystické živly ohně a vody, zbytek byly dohady 
a obvyklé maloměstské klevety.   
     Hovořil o tom také s Petrem, ale ten žil příliš ve 
svém světě, než aby byl vděčným pozorovatelem 
života lidské společnosti, přesností vynikal spíše 
při pozorování flóry a fauny a ovšem celé přírody, 
lidské hemžení bylo pro něj asi stejně významné 
jako „život mravenců“, ve kterém ostatně 
nacházel mnohem větší zalíbení, když ho již lidé 
vyvrhli ze své společnosti. Petr vyprávěl něco 
o velké povodni… a tak to mohlo vypadat, že 
básník utonul… Teprve od jiných lidí se Peregrin 
dozvěděl o požáru a dosud neobjasněné chorobě 
chudobou a námahou vysíleného básníka, jak 
opuštěně zemřel v ubohé světničce, kde ještě 
hodinu před pohřbem jeho bratr našel mrtvolu 
úplně neoblečenou a kde se jeho domácí marně 
snaží přimět několik přátel, aby tělesné ostatky 
básníka zanesli ke hrobu, až mu posléze „dvanáct 
mistrů rozličných řemesel“ prokazuje tuto 
poslední poctu. 
     Jiní spatřovali v básníkově vysílení negativní 
vliv jeho přílišného erotického života, hovořil 
o tom také zaměstnavatel básníkův, který 
i  v  tak krátké době začal pozorovat přílišnou 
náklonnost mladého muže ke  své krásné, 
citově blouznivé manželce, a zmiňoval se 
zejména „o  těch herečkách, kterým se mladý 
justiciár tolik věnoval“, těžko říci, jak se o těchto 
skutečnostech dozvěděl. Patrně aby zastřel, 
že svému praktikantovi nijak valně nepomohl, 
vyprávěl také, že „se mu vlastně nevedlo zle, 
a když byl hostem na různých posvíceních, 
například také u svého přítele Antonína… byl asi 
dosti vesel“. (Ach, kdyby jen tušil, že za nějakých 

jevišti prý vystoupila pouze jednou a s takovým 
neúspěchem, že podruhé se tam již neobjevila.“  
      Teprve až bolestně později Peregrin s velkým 
překvapením zjistil, že básník měl začít pracovat 
z důvodu obživy u jednoho kolegy justiciára v jeho 
městě!
      Byl již dostatečně šokován, když Kateřina, 
která přes svou vrtkavost a přepjatost měla 
překvapivé znalosti literárních novinek, jednoho 
dne po návštěvě metropole přivezla Ignácovu 
knihu. Peregrin vzal tento chudičký, ale přece 
něčím půvabný svazeček do ruky, začal jím 
listovat, a protože na něco přišel, vzal si ho 
s sebou na svou obvyklou procházku na ostrov. 
Kráčel pomalu podél řeky a jeho neklid vzrůstal… 
      Nadaný básník zvláštním sugestivním 
způsobem zpracoval námět, o němž kdysi 
Peregrin vyprávěl siru Alexanderovi a k němuž 
získal inspiraci při toulkách na sever od města, 
když mu obyvatelé jednoho nedalekého městyse 
vyprávěli zvláštní historii, jak mladý chmelař ubil 
ze žárlivosti svého otce! 
     Byl nejprve skutečně zklamán a s  jakousi 
hořkostí přemýšlel, že to není poprvé, co svou 
váhavostí, ale také zvláštní shodou okolností 
(protože „něco doslova viselo ve vzduchu“) byl 
někým připraven o zajímavý námět, o zajímavé 
téma, byl však schopen kriticky posoudit, že by 
nejspíše takto výsostně námět nezpracoval. Jen 
kdyby tehdy tušil, že se mohl vzápětí dozvědět, 
jak k námětu básník přišel, a mnoho zajímavého 
navíc, kdyby se mu ovšem podařilo se v krátké 
době s básníkem seznámit a získat jeho důvěru – 
a že i tuto příležitost téměř neuvěřitelně zmeškal!  
      Můžeme si o tom myslet cokoliv, nelítostný 
čas, osud, který přede tenké nitě našich životů 
a pohybuje jimi jako provázky marionet – a ovšem 
také autor příběhu, který se v  tomto bodě 
raději střízlivě držel v pozadí, protože se možná 
takového setkání bál, že by se jako kouzelným 
rohem pomísil dobře již zavedený a uspořádaný 
„běh literárních dějin“, to všechno způsobilo, že 
na začátku skutečného podzimu musel Peregrin, 



nyní vzpomněl, Petr obvykle pobýval u podivného 
muže, o němž se tvrdilo, že je to ranhojič, ale 
který se také zabýval mineralogií a vulkanologií, 
a pověrčivé báby se při vyslovení pouhé zmínky 
o něm křižovaly. 
     Ještě než Peregrin vyšel z temného průchodu, 
spatřil, jak v  jednom z  úzkých oken domu 
skutečně svítí světlo. Vystoupil po schodech ke 
vchodu, zaklepal těžkým klepadlem, aprotože 
dveře byly otevřeny, vešel dovnitř. Vstoupil do 
rozlehlé místnosti, jejíž stěny byly ještě roubené… 
U stolu seděl muž, a když Peregrin vešel, obrátil 
se k němu. Usmíval se pronikavým propalujícím 
a současně zmrazujícím pohledem.   
     „Čekal jsem vás, jsem rád, že se s  vámi 
setkávám, dříve, než se rozejdeme a už se třeba 
ani nesetkáme,“ řekl Petr, který stál opodál, byl 
to člověk, který, věren své povaze, téměř nikdy 
neposeděl.
      Neznámý nabídl Peregrinovi víno, které 
naléval ze džbánu a které bylo silné a rozpalující. 
Poznamenal, že je z vinic pod sopečnými vrchy. 
Hovořili, muž se hovoru příliš nezúčastňoval.
      Z pohledu neznámého však na Peregrina 
padal divný tísnivý pocit a chvílemi přímo strach. 
Připadalo mu, že neznámýčte jeho nejskrytější 
myšlenky…
      Tu noc již nešli spát, hovořili o Ztraceném ráji, 
o archandělu Rafaelovi, když „žhoucí červenost, 
barva milosti a růží nebeských polinula jeho 
tvář“, protože se ho Adam dotázal „milujíliž také 
nebes duchové?“ o Pandemoniu, „v  temných 
podzemních propastech svítícím paláci“. Znaveni 
hovorem možná i chvílemi dřímali, dokonce 
i neúnavný Petr. Neznámý ovšem nikdy nespal, 
a posléze se někam nepozorovaně vzdálil.
Než však nastalo jitro, hovořili zase o mrtvém 
básníkovi, Peregrina jeho osud stále ještě zajímal.
    „Myslím, že chtěl možná před vším uprchnout, 
také před zajištěnou existencí právníka,“ řekl náhle 
zamyšleně Petr – Peregrin na něj s pochopením 
pohlédl – „a hlavně před všemi těmi ženami, 
které přitahovala jeho pochmurná vášnivost, 

dvě stě let si budou odvážní mladí autoři pohrávat 
i s myšlenkou, že než básník běžel k požáru, měl 
na Prokletém vrchu rendezvous s justiciárovou 
ženou – dokonce jeden z nich vytvořil smělou 
fikci, že s ní chtěl básník utéci do ciziny! Možno 
také dodat, že pokud si posléze dost prakticky 
uvažující básník stěžuje na drahotu životních 
potřeb ve městě, moje manželka, která ho vůbec 
ráda čte, s ním i v tomto bodě živě sympatizuje.)   
       Na okraji těchto jinak kusých sdělení zůstávala 
pak již jen vzpomínka posledního městského kata, 
dožívajícího ve zpustlé morbidní chýši (v níž se 
dnes nachází oblíbená restaurace), ten prý rád 
vzpomínal, jak ho slavný básník vlastnoručně 
vyhodil z kanceláře, vlastně srazil ze schodů, „div 
že mu hnáty nepřerazil“, poté co mistr popravčí 
neomaleně protestoval „stran jistého podle 
něj přemrštěného úředního poplatku“. Režiséři 
s gustem nechali natočit oba tyto výjevy…
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      Oba dva se ale rozhodli z  technických 
i  ideových důvodů vynechat erotickou scénu 
mezi Kateřinou a Peregrinem, která jim připadala, 
ať prý se nezlobím, příliš „dekadentní“, navíc 
již nebylo možno získat odvážné dekorace, 
tedy podivuhodné plastiky a obrazy, které se 
v této scéně vyskytovaly. Chtěli také nahradit 
tajemného muže ze starého gotického domu 
přímo profesorem Jungmannem a rozpravou 
o jeho překladu Ztraceného ráje, to jsme jim 
nakonec rozhodně vymluvili my jako příliš statické 
a proti duchu příběhu o Petru Schlemihlovi, 
namítali jsme také, že profesor již tehdy ve městě 
nepobýval…

      Peregrin tedy kráčel ke starému kostelu, vešel 
však průchodem v domě na pravé straně ulice 
na prostranství před městským divadlem, kde se 
v šeru tyčil starý gotický dům, ve kterém, jak si 

 Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj 
 jak zajde za onou v obzoru skalinou,
 nikdy – ach, nikdy! To budoucí život můj.
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         Natáčeli jsme poslední scény filmu…
 V zámeckém sále hrála dosud velmi krásná žena 
na klavír kouzelné teskné nokturno… stále znovu 
a znovu, a přece pokaždé trochu jiné, tak jako její 
život a naše sny. 
     Z vedlejší místnosti bylo slyšet dva hlasy, hudba 
a hlasy jako by se vzájemně doplňovaly.
Zatímco tito dva jinak neviditelní diskutéři, jak 
se zdálo, malíř a nadšený milovník fyziky, hovořili 
o „světle a stínu, barvách a tónech“, Peregrin jim 
přestal naslouchat, sestoupil po schodech dolů a 
vyšel na terasu.
     Svítalo, vyšlo slunce… Peregrin stál na terase, 
před ním se z ranních oparů vynořovalo panorama 
sopečných vrchů… Na terase se vypínalo k obloze 
několik krásně vzrostlých stromů, u jednoho z nich 
zpozoroval osamělou sedící ženu v tmavém šatě. 
Po chvíli vstala a přistoupila k balustrádě, která 
z obou stran mířila do středu k brance mezi dvěma 
kamennými lvy. Slunce, které ji náhle zalilo, 
rozžehlo svítivé ozdoby na jejím šatě a jakoby ji 
prozařovalo a obklopovalo vášnivými plameny… 
      Peregrin v pohledu na hru barev a světla nyní 
nestudoval žádné zajímavé souvislosti, které před 
chvílí probírali oba nadšenci, ale sám pro sebe si 
říkal něco jako slova tichého zaklínání: „Posvěcen 
budiž blažený okamžik, kdy se lidská duše, znavená 
světem, s příchodem večera oddává klidu a pokoji. 
Posvěcen budiž nezapomenutelný okamžik, kdy 
hory, nebe, řeky a ostrovy kolem se ukazují 
v jitřním světle, jako znovustvořené…“
      Vnímal ta slova jako píseň a jako by mu 
neviditelný sbor dětí a andělů odpovídal. Vzpomínal 
na město, které nedávno opustil a které bylo 
vzdálené sotva několik hodin cesty. Přemýšlel, 
jak jím léta procházel a hledal ztracené kroky 

ale kterých měl již dost, protože byly jako upírky 
a vysávaly ho, škoda, že jsem ho nemohl vzít 
na cesty s sebou, asi bychom si později moc 
rozuměli.“
      Vyšli ven, pozorovali, jak jitřní slunce vystupuje 
na oblohu za jejich zády, a panorama města, které 
se před nimi otvíralo, viděli na obzoru starý hrad, 
na který kdysi Peregrin vystoupil s Angličanem, 
a na opačné straně také Prokletý vrch. Petrův 
hostitel se zase objevil, nevypadal již tak 
znepokojivě jako v noci, jeho hluboký zrak působil 
nyní v jitřním světle vyhasle.
     Pak si Petr opatrně obul „sedmimílové boty“, 
které mu neznámý podal, a na chvíli mu ve zraku 
zaplál vítězoslavný ohníček.
     Boty byly žel již několikrát vyspravované, 
a proto již neumožňovaly tak dlouhé kroky. Petr 
však rázně vykročil a vydal se zase na svou další 
pouť. Pokynul Peregrinovi rukou, již se neohlížel 
a rychle se vzdaloval. Jak si umínil, chtěl ještě téhož 
dne večer nebo v noci dorazit ke „vzdálenému 
mlýnu“. Peregrin se ohlédl po neznámém, který 
již také odcházel. Jejich zraky se setkaly, neznámý 
se na něj díval, Peregrin necítil žádný děs, oči 
neznámého byly náhle naplněny nezměrnou 
bolestí a hlubokým smutkem, v jejich temnotě 
svítilo světlo, které připomínalo Peregrinovi 
podzemní světlo Martinových obrazů…  
 

    Byl již „pozdní večer“, když se tam Peregrin  
vrátil – v domě nesvítilo žádné světlo – a když 
se díval z hradeb na krvavý požár nebes na obzoru 
před sebou, vzpomněl si na sira Alexandera, který 
možná zmizel v hlubinách moře anebo času, což 
bylo vlastně stejné, a na zemřelého básníka, který 
chtěl asi opravdu také takto odejít, zklamán 
všemi láskami i svou vlastní vášní. V duchu si 
říkal jeho verše:

 Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou 
 spěchá ku cíli, než červánky pohynou?



Ahasvera… Saint-Germaina… mrtvého básníka. 
Vzpomínal na některé podmanivé letní večery 
s hvězdami v  kopcích za řekou a  na bláznivé 
ohňostroje, jejichž tolik hlučné a oslnivě barevné 
vějíře mizely v temnotách tiše plynoucího proudu, 
věčné podobenství pomíjivosti… a ohlušující se 
marnosti.
      Co se stalo se všemi, které potkával? Básník 
František se později stal ředitelem knížecího 
libínského a budínského panství a   dokonce 
i soudcem, Zachariáš odjel do Itálie, a už o něm 
neslyšeli. Peregrin přemítal, jak by bylo zvláštní, 
kdyby se s nimi mohl ještě setkat v zahradní 
hospůdce na břehu řeky, a také s  anglickým 
poutníkem, na kterého tak často myslel, s Petrem 
Schlemihlem – a s básníkem, se kterým se tak 
osudově minul… 
      Později napsal dopis Elenoře, protože ho 
stále zajímal osud zemřelého básníka, nikdy mu 
však neodpověděla. (Myslím, že se již ani nedožil 
toho, co později spisovatel Turnovský publikoval 
ve Světozoru o „Tetince Lori“ a o jejím pozdějším 
životě, a že také nespatřil vzácnou relikvii, kterou 
si uchovala, notový sešitek psaný vlastní rukou 
básníka s nápisem Počátkové cwjčenj se ve hře 
na Quittaru… Bratři režiséři chtěli i tento motiv 
použít ve filmu, ale nakonec z toho sešlo…)
     Někteří také říkali, že žena, která tu nyní s nimi 
pobývala, je Ulrika, poslední láska tajného rady, ale 
Peregrin tomu příliš nevěřil.
     Když jsem se po skončení naší práce vrátil 
do starého domu, který ostatně nebyl daleko, ale 
jen „několik kroků“, v obyčejných botách od domu, 
kde jsme se opět rozloučili s Petrem Schlemihlem, 
a když jsem vstoupil do své studovny, která se 
tolik podobala studovně Peregrinově, otevřel jsem 
starou knihu v kožené vazbě s vytlačovanými 
ornamenty a prohlížel si dlouho jemnou rytinu 
kouzelného rohu, který se současně podobal 
nějakému kouzelnému zámku, v němž jako bych 
spatřil všechny ty postavy našeho příběhu… A jako 
bych současně slyšel vzdálené zvuky lesního rohu. 

Ivo Chmelař (*1945)
i.chmelar@seznam.cz 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Ivo Chmelař, D. L. se narodil v březnu 1945 v Praze „na pokraji pravěké pláně, pamatující ještě to, co 
bylo před Prahou“, což výrazně ovlivnilo i jeho vnímání světa, plynutí času, historie a dechu dávných dob, 
působících však i na naši současnost.   
Své práce publikoval ve dvou paralelních sbornících Almanach Máj 2000 (pražském a litoměřickém), v roce 
2006 vydal v nakladatelství Balt-East svůj pozdní debut – soubor prozaických prací z let 1970–2000 Světla na 
vodách, v roce 2007 vydal tamtéž knihu próz SAMPO: Návrat do Hyperboreje a v roce 2008 znovu ve stejném 
nakladatelství triptych próz Septentrion. Ve stejném nakladatelství publikoval i v několika sbornících „lehkonohé 
múzy“, nazvaných přiléhavě Posvícení.
Zmíněný autor žil více než dvacet let v Litoměřicích, kterým věnoval značnou pozornost i ve svých zdánlivě 
„fantaskních prózách“, v nichž se ale spíše prolíná svět nových mýtů s prožitou a pečlivě odpozorovanou 
vícevrstevnou realitou také tohoto města. Přestože o něm psal i s jistým evropským pohledem a tak, jak o něm 
patrně dosud nepsal nikdo po dobu prakticky dvou století (a bez ohledu na sice přežívající, ale jinak velmi 
problematický pojem „máchovských Litoměřic“…), tento charakter jeho prací – a jeho dílo samotné – přímo 
v tomto městě nevzbudily, musíme říci dost charakteristicky, téměř žádnou pozornost…   
Autor měl a má ovšem, ať chce, nebo nechce, objektivní vztah k severním Čechám a specielně i k Ústí, neboť v tomto 
kraji žil a působil větší část svého zralého života, stal se se zálibou členem Severočeského klubu spisovatelů, na 
jehož činnosti se podílí rád včetně publikace v několika sbornících od toho nazvaného Odlesky z řeky poesie 
(Kapucín 2007) až po nedávný sborník, vystižený názvem Jen krůček od tajemství (2013).                                      
V souvislosti s klubem je i členem básnického kroužku severočeských pěstitelů básnické formy haiku, jehož činnost 
spoluorganizoval. Ještě nedávno se rovněž podílel překladatelsky na několika zajímavých titulech pozoruhodného 
pražského nakladatelství duchovní literatury Malvern.
Autor pokračuje ve své literární práci. V posledních letech dopsal celou řadu dalších próz, které 
s těmi, co vydal a které chce ještě dopsat, mají vytvořit větší celek, něco jako hudební skladbu 
s prolínajícími se motivy, s kosmem postav, motivů a dějů ve všezahrnující síti rovněž se obměňujícího času.   

      N. A.
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Jaroslav Hovadík  
(*8. 5. 1935, †20. 5. 2011)  
 

 
 
 
Tento neobyčejně plodný český grafik, malíř a sochař se narodil ve Zlíně a žil ve Fryštáku na Moravě. Studoval 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1952–1955), potom přípravku pro vysoké školy 
umělecké v Praze (1955–1956) a v letech 1956 až 1957 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. 
Na uměleckou scénu vstoupil jako malíř. Od roku 1962 se profiloval také jako zdatný grafik a autor objektů 
a asambláží. Pro svůj původ byl vyloučen ze školy. Na protest proti komunistickému režimu odešel z vlasti. 
Od roku 1968 působil jako významný všestranný výtvarný umělec v Kanadě. Zde žil celkem jedenáct let, dále 
pobýval a pracoval v USA, ve Francii, v Německu a dalších zemích. Poslední léta svého života strávil v Muhlheimu 
a Litoměřicích. Zemřel v Litoměřicích 20. května 2011. 
Byl členem Svazu německých umělců a čestným členem ASSociace, o. s. Vystavoval ve Spojených státech, 
v Austrálii, Indii nebo Africe. V Čechách měl první velkou retrospektivní výstavu ve Zlíně roku 1992 
s reprízami v Domě umění města Brna, Západočeské galerii v Plzni a Galerii výtvarného umění v Chebu. Jeho 
poslední velkou retrospektivu připravila Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích na jaře 2009.  
Jeho tvorba byla pod vlivem multikulturní zkušenosti velice rozmanitá. Patřil k zakladatelům výtvarné skupiny 
5+2, která působila ve Zlíně. Stylově se neustále vyvíjel od akademického pojetí malby s vlivy modernismu přes 
strukturální plastické obrazy a grafiky a surrealistické objekty až k neoexpresionistické malbě s gestickými prvky, 
popartovými citacemi nebo obrazům a sochám s patrným vlivem Art-brut a umění přírodních národů. Měl blízko 
k osobnostem, jako byl (jeho přítel) Vladimír Boudník, Čestmír Janošek, Jan Koblasa nebo Antonín Tomalík, 
Alberto Giacometti, Joseph Beuys, Julian Schnabel či Georg Baselitz.

Návštěva atelliéru Jaroslava Hovadíka, 5. 6. 2009
S Jaroslavem Hovadíkem rozmlouval Radek Květoň. Fotografie: Andere Seite Studio 



„Jak jste se vlastně seznámil 
s Vladimírem Boudníkem?“

„Byl jsem pozván na Konfrontaci 60. 
léta Vystavovali na ní Janošek, Koblasa, 
Málek, Sión, Beran, Veselý... A tam jsem 
poprvé viděl Boudníka. Tenkrát jsem 
s ním vůbec nemluvil. Až Boudník jednou 
přijel do Zlína, to bylo v roce 1967. 
A  někdo mu řekl, že tam bydlí grafik. 
Tak ke mně naslepo přišel. Já se vrátil 
z práce domů, a tam Boudník. Všechny 
grafiky vytahané ze šuplíku, umazané 
od hlíny, a on tam u toho klečel. Zůstal 
u mě týden, vozil jsem ho na motorce 
po všech zlínských malířích, všade 
teklo moře slivovice. Boudník byl tím 
krajem nadšený a z  týdenního pobytu 
mezi námi vzniklo ohrom né přátelství.“

„Jaký je váš vztah k akademickému 
školení?“

„Pro mě to bylo zdržování. Nuda. 
Na tom nemůžete vyrůst... Byl jsem 
rok na Akademii (AVU), měl jsem 
vyznamenání, ale na udání z Frýštáku 
mě za živnostenský původ vyhodili. 
Napřed to bolelo, rodiče se zhroutili, 
všichni mě pomluvili: každý věděl, že 
jsem blbec vyhozený ze školy. Ale 
potom jsem pochopil, že díky vyhazovu 
jsem poznal svět. Mnoho zkušeností 
jsem posbíral ve Francii, v Kanadě 
jsem přišel na spousty možností 
v  grafice, v Německu mi zase přibyly 
sochy svařované, keramické, protože 
manželka si koupila kruh a začala dělat 
džbánky.“



„Tatínek amatérsky maloval. Po válce nebyly ani štětce ani barvy. A víte, 
co udělal? Asi pět štětců z prasečích štětin. Plátno přilepil klihem na 
překližku. Měli jsme pohled z  okna do zahrady na Fryšták, a on řekl: 
„Namaluj to“. Tak jsem to namaloval, a nebyl to špatný obrázek. A tím to 
začalo. V patnácti jsem udělal maličký autoportrét a pak jsem maloval 
lidi z okolí. Namaloval jsem všechny staré dědky z Frýštáku, celkem 60 
obrázků.!“



„Litoměřice jsem si vybral náhodou. Chtěli jsme s manželkou vidět Čechy. Hledali jsme nějaký dům. Přijeli jsme nejdříve do 
Teplic, potom do Litoměřic na náměstí, a tam se mi šíleně líbilo. Takové teplé místo. A hned jsme si říkali: ´Jé, to je ono´. 
Hledali jsme něco, abych tam mohl asi dva roky  pracovat. A nakonec jsme tu už devět let.“



Litoměřické bratrstvo rozvíjí volnou tvorbu v různých médiích. Studovali společně v ateliéru fotografie Pavla Baňky 
na IVK (nyní FUD) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Zdeněk absolvoval ateliér digitálních médií 
na FUD a Radek ateliér plenérové fotografie u Bohumíra Prokůpka na FAMU v Praze. Společně tvoří a pracují 
s analogovou i digitální fotografií, videem, kresbou, malbou a grafikou. Inklinují k autorské knize, murální malbě 
i prostorové tvorbě… Důležitým aspektem tvůrčí práce je experiment a posouvání hranic (zobrazivých) forem. 
Zvláštní zaujetí mají pro autorské experimentální a fotografické knihy. Často zpracovávají téma přírody – 
prostředí, člověka a divočiny… Experimentálně pracují s analogovým i digitálním obrazem. Účastnili se například 
Mezinárodního trienále současného umění 2008 Re-reading of the future v Praze, reprezentovali současnou 
českou fotografii v F fotogallery Turner House, Penarth/GB – Condition Report (New Photographic Art from the 
Czech 2010). Vedou workshopy – šablonové obrazy, sítotisk, experimentální fotografie – např. na symposiu 
Street-art Loket (2012), v Muzeu Oderska (2014)... Od roku 2011 editují dlouhodobý umělecko-výzkumný 
projekt Terezinalia do formy knižní publikace ve spolupráci s Ph.Dr. Ondřejem Dadejíkem. Od roku 2009 vedou 
s Martinou Košařovou neziskovou organizaci (ASSociace, z. s.).

Andere Seite Studio
(Radek a Zdeněk Květoňovi) (*1974)
pudon@seznam.cz

Města snivců, 2005 - 2010 (superpozice) 

Města snivců, 2005 - 2010 (superpozice) 



Města snivců, 2005 - 2010 (superpozice) 



Města snivců, 2005 - 2010 (superpozice ) 
Jezuitská 5 Kubinstadt, 1990 (experimentální analogová fotografie) 



Jezuitská 5 Kubinstadt,, 1990 (experimentální analogová fotografie) 



Perla, 2013 (lavírovaná perokresba, kvaš) 
Radobýl 2014 (lavírovaná perokresba) 
Futuro-Kubinstadt 2015 (lavírovaná perokresba, kvaš) 
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Snové zvíře, 2014 (kresba tužkou) 



Pouť snivců, 2014 (lavírovaný digitální tisk) 
Oheň, 2015 (digitální tisk)  
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Fotograf, grafik a kurátor v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Absolvoval FAMU na katedře 
fotografie v Praze (1976). Pracoval několik let jako fotograf ve svobodném povolání. Po umělecké aspirantuře na 
FAMU získal stipendium francouzské vlády – École Nationale Supérieure Louis Lumière (1982–1983) a od roku 
1985 do roku 1989 byl fotografem Československého egyptologického ústavu v Praze a Káhiře. V devadesátých 
letech pracoval ve svobodném povolání jako kurátor.  Od roku 2005 externě spolupracoval s ČegÚ. Od roku 
2005 pracuje v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích jako fotograf a grafik a od roku 2009 je 
kurátorem výstavních projektů. Ve své volné tvorbě se zabývá experimentální fotografickou manipulací (od roku 
1995) a experimentální počítačovou fotografikou (od roku 2002).
Vybrané projekty: Bretagne Jana Zrzavého, Provence Otakara Kubína-Coubine, Koptské kláštery, Architektura 
středověké Káhiry.
Vybrané fotografické cykly: Stezky, Zdi, Horizonty, Prostory.

 
Jan Brodský (*1952)
jan.brodsky@galerie-ltm.cz



Josef Matějka  
– Dřevmuž (*1960)
pepa.matejka@atlas.cz

 
Autodidakt. Věnuje se tvorbě dřevěných objektů: soch, šperků, aromaamuletů,  
prostorových objektů, loutek. Žije a tvoří v Maškovicích u Litoměřic. Nepravidelně  
vystavuje s podobně zaměřenými umělci a účastní se mezinárodních i domácích sochařských
„Dřevo není protivník, kterého musím zkrotit. Je to přítel a spolustvořitel nové dimenze existence bytí. 
Dřevo je materiál, živá hmota, která tvůrci umožňuje maximální spolupráci hmoty a energie přírody. 
Tvorba ze dřeva je pro mne sebevyjádřením reality i snů, strukturou tvarů, barev i vůní, doteků, 
inspirací, cestou a cílem. To vše s pokorou ctí letokruhy mé duše, která na počátku klouzala po 
povrchu, aby později směřovala do nitra a v současné době směřuje ven.“



Prostorové realizace, detail

Kořenový přítel, instalace
Autoportrét
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Dřevník, Maškovice



Myšlenky, 2006 (objekt, dřevo) 

Čas, 2014 (objekt, dřevo)

Trojdubáci varianta

Bez názvu, 2015 (objekt, dřevo) 
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Jan Šalda (*1974)
jan.salda@email.cz

Fotograf, konceptualista, chodec a příležitostný sekáč. Fotografuje téměř výhradně analogovým 
maloformátovým automatickým kompaktem na kinofilm. Fotograf filozofických cyklů většinou na jednodenní 
téma, pozorovatel. Kreslíř konceptuálních cyklů obrazů (opět, řekněme, filozofických) za použití šablon 
a jednoho druhu českých voskových pastelů. Publikoval v časopise Fotograf. Spektrum tvorby zahrnuje 
nemanipulovanou analogovou fotografii, kresbu, malbu, poezii, haiku a deníky.

Bez názvu, 2012 (kresba fixem)

Mužský sen, 2015 (linoryt) Ženský sen, 2015 (linoryt)

„Když jsem pomyslel na Alfreda Kubina, tak se mi hned vybavilo několik jeho obrazů, které 
mě udivují. Jejich snovost a erós, jakási dekadence a životní pravdivost, spojení snu a 
erotického tetování.

Vytvořil jsem dva linoryty – ženský a mužský pohled do snu. Erotického snu, jenž se lépe 
pamatuje, jsouc někdy osvěžující. Zanechává v naší paměti jakýsi otisk, jako inkoust v kůži. 
Snovost jako indiánské tetování. Je to jako když potkáte pěkného člověka, kterého sice 
neznáte, ale líbí se vám, přesto že nevíte jaký je uvnitř.“

Jan Šalda



Lenka Kahuda Klokočková (*1984)
lenkaklok@atlas.cz

Studovala grafický design a realizace tiskovin na SPŠG a VOŠG, Praha (Hellichovka, 2004–2007), 
kresbu a grafiku na Akademii výtvarných umění v Praze (2007–2013) a grafiku na Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Belgie (2013–
2014). Pracuje s multimédii, nejvíce však s kresbou a litografií.
Lenka Kahuda Klokočková je autorkou Edice současné akademické kresby (E.S.A.K./E.C.A.D). Ediční 
řada E.S.A.K. vznikla jako prostor pro současnou mladou kresbu studentů vysokých uměleckých škol. 
Dosud zde vyšly dvě publikace, ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze. Obě publikace 
představují zajímavé autory z prostředí AVU a VŠUP. Kniha Zvíře v nás, realizovaná roku 2011, 
získala čestné uznání v soutěži Grafika roku 2011. Druhá kniha z edice E.S.A.K. s názvem Universa 
je věnovaná grafickým příběhům. Jako editorka se zaměřuje na komiksy, které svým pojetím přesahují 
tento žánr a pohybují se na pomezí volné kresby a ilustrace.

Vyhasínající šelma, 2015 (kresba tužkou a uhlem) 



Tanec soumraku, 2015 (kresba tužkou a uhlem) 
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Házení kamenů, 2015 (kresba tužkou a uhlem)



Šílená žena, 2015 (kresba tužkou a uhlem) Osada havranů, 2015 (kresba tužkou a uhlem)



Petr Gottwald (*1977)
gotik.ltm@seznam.cz

Samouk, žije v Třebenicích, maluje na lodi od roku 2009.

Bez názvu, 2010 (kombinovaná technika na papíře) Bez názvu, 2010 (tempera na plátně)



Přirodni pevnost, 2009 ( plastický obraz z barveného ručního papíru)

Pavl is Groh (*1969)
pavel.groh@seznam.cz

Ryzí básník a „papírmajstr“. Žije téměř na samotě v Českém středohoří. Sžívá se s krajinou, 
vystavuje své papírové obrazy. Naposledy letos na jaře, na Milešovce. Občas vydá své básně 
v nízkonákladových samizdatech 3–11 výtisků, a tak zůstává širšímu publiku nepoznán.



Marek Rubec (*1979)
marek.rubec@seznam.cz

Autor absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a animovanou tvorbu na Fakultě 
multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Litoměřický kreslíř, malíř, grafik, 
komiksový tvůrce, návrhář storyboardů a animátor pracuje s fotografií, sítotiskem a videem. Natočil 
dva klipy pro skupinu Traband, podílel se na seriálu Evropské pexeso, který v roce 2008 vysílala 
Česká televize a účastnil se řady festivalů (Anifest, Zlínský pes, LFŠ Uherské Hradiště). Jeho krátké 
komiksové příběhy vyšly v časopisech Čtyřlístek a Sorrel nebo v antologii severočeského komiksu 
Bublifuk. Je velice flexibilní ve volbě stylu pro různá témata. Je členem volného sdružení komiksových 
tvůrců Herozvěsti, spolu s Jiřím Grusem, Janem Jiříčkem, Zuzanou Vízkovou, Petrem Korunkou a Jánem 
Petrovičem.
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Bez názvu, 2015 (lavírovaná kresba tuší)



Martina Košařová (*1975)
martikosa@gmail.com

Martina Košařová vystudovala obor modelář porcelánu na SPŠ keramické v Karlových Varech a následně 
absolvovala v ateliéru fotografie Pavla Baňky na IVK (nyní FUD) při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Spektrum její tvorby je široké. Pracuje s fotografií, kresbou, malbou, plastikou, grafikou, počítačovou grafikou 
a kombinací těchto technik. Různá média používá pocitově. V centru jejího tvůrčího zájmu je člověk jako jedinečná 
bytost, krása lidského těla i nitra a přírody vůbec. Zajímá ji různorodost kulturních sfér, pestrost života na 
Zemi a hloubka lidské duše. Je aktivní členkou ASSociace, z. s., a Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců.

Idea kočko-psa je inspirovaná Zvířetem z báje, které symbolicky uvádělo poslední výstavu Alfreda 
Kubina v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích. Podnětem k návrhu této sochy ve 
veřejném prostoru byl původní koncept Andere Seite Studia a jeho dlouhodobá práce se symbolikou 
tohoto bájného zvířete. Martina Košařová připravila koncept realizace do veřejného prostoru jako 
možnost, jak vnést do širšího povědomí Litoměřičanů i návštěvníků Litoměřic osobnost zdejšího 
rodáka a vynikajícího umělce Alfreda Kubina. Návrhy pro prostorovou realizaci jsou myšleny jako 
pomník a pocta jeho géniu.

Návrhy prostorové realizace, 2015



Pavel Matoušek (*1989) 
matousekfoto@gmail.com 

Narodil se roku 1989. Žije a pracuje v Ústí nad Labem jako fotograf  a lektor CK iWalker.  
Od roku 2010 Studoval Fakultu Umění a designu UJEP v ateléru fotografi e u prof. Pavla Baňky v Ústí nad Labem. 
V letech 2012–2013 absolvoval zahraniční stáž v Turun Ammattikorkeakoulu TUAS v ateliéru fotografi e u prof. 
Ismo Luukkonen (Turku, Finsko). Publikuje a pravidelně vystavuje. Je hrdým členem enormně estetických spolků 
Bičdopole, Papája, 0SOKL a Galerie In Vitro.

Město snivců (extrakt z google street view)
„Jedná se o fotografi e z Google Street View. Lidé zde mají
automaticky rozmazané tváře a na mnoha místech dochází
i ke zlomům a k chybám obrazu. Po několika hodinách jsem
našel záběry, které mi přišly pro téma almanachu vhodné.
Jeden ze snímků je i z ulice Kubinovy.“ (resp. ul. Kubínovy,
tušíme Otakara Kubína, pozn. redakce) 
       P. M.



Petr Hrůza (*1981)
pjotr.groznyj@centrum.cz    

Litoměřický tvůrce studoval na Univerzitě J. E. Purkyně výtvarnou výchovu a biologii. Pracuje s různými médii. Po 
dvou letech studium dobrovolně ukončil. Po práci v lovosické chemičce zakotvil v reklamní fi rmě v Roudnici nad 
Labem. Od dětství kreslil, maloval a fotografoval. Později tiskne linoryty, tvoří geometrizující koláže, murální 
malbu, grafi ku, objekty a hlavně barevné šablonové obrazy. Pracuje jako grafi k. Fascinuje ho industriální 
technika, auta, architektura, příroda a vše běžné, běžně však přehlížené. Z výtvarných směrů má nejraději pop-
art, op-art a postmodernu. Mezi jeho oblíbené umělce patří M. C. Escher, Andy Warhol, Banksy, Keith Haring, 
Roy Lichtenstein, Jackson Pollock a další. 

 Bez názvu (linoryt, autorský tisk) Bez názvu (linoryt, autorský tisk)



POSLEDNÍ  MOTÝL 

Už kráčím ven z těla
už odlétám tam
kam chtěla jsi milá
abych byl 

jsou svahy jako Radobýl
pokrytý květy
a já ve vzduchu
jak motýl  

–
poklekneš, drmolíš slov
kterým ne každý rozumí
modlíš se modlitbou k mořím –
a já už hořím
přestože letím snem 

mosazným prstenem
co prsten se točí
abych až ve snu dostižen – 
zjevil se překrásným očím  

vysněná krajina
v ní motýl usíná
a rozumí řeči těl-
ten, který odletěl
a ten, co den zhasíná
ve vlasech nechal ti pel 

Gregory diVino  (*1974) 
jiri.tulis@email.cz 

Gregory diVino je litoměřický autor, narozený v roce 1974. Vystudoval místní gymnasium a po několika 
studijních a pracovních epizodách pracoval dvě sezony jako zaměstnanec informačního centra v Terezíně. 
Nyní se pohybuje na volné noze. Píše vlastním stylem, kombinujícím vázaný a volný verš a lyricko-epickou 
poezii. Nenávidí Máchu.

KRÁLOVNA VŠEHOMÍRA 

Veranda. Nechám se unášet potěšením z drinku, nasávám vůni noci, a přemýšlím jak by mi 
bylo o něco líp. Nemusí to být hned nic obrovskýho, možná duha, možná něco jinak. Nevím. 
Jsem zmatený jak puberťák před školou, kde postávají skupinky dívek. Je to jistě úžasný, sukně, 
trikoty, barvy, variace, …..šílenosti větší i menší, hlavně nic ´normálního´. Jak rád potkávám ty 
dvojky holek a říkám si tajně, která víc boduje. Jistě nemají moc jasno o životě, a ono je to asi 
lepší. Když člověk dospěje do určitýho věku, začíná už na vším tuze přemýšlet, obracet všechno 
ze všech stran, zvažovat, hodnotit, nebýt mladým. Nemám na to, to vám říkám upřímně, můj 
život, přestože nežiju nijak excelentně, nebude nikdo zvenčí řídit, a už vůbec ne nějaký globální 
mínění.. Věcí další je, když se na obzoru objeví určitá povědomá silueta, kterou jste potkávali 
v hloučku před školou, tak když ta se objeví, status ´svoboda´ se opět ruší, a podle míry 
očarování se diagnostikuje postižení ducha, duše i samozřejmě těla. Mám to tak, že se nechám 
zdreamovat, nechám si do žil napustit krásnou ženskou, a pak už se mnou není řeč. Buďto ze 
sebe dělám idiota nebo filosofa nebo básníka, nebo milence. Všechno je ve skutečnosti ovšem 
jinak. Persona domněle vyvolená, se mezitím usadí ve vyšších patrech nervový soustavy, 
pohupuje se v bocích, kouří špičku, a vůbec si počíná dost suverénně na to, aby mi nepocuchala 
aspoň triko. Mám rád takovýhle výzvy a vzývání, ale bohyně neposedí, tu odskočí pro parfém, 
tu pro jabko, a mnohdy si ani neuvědomí že krása je cosi výsostnýho. Mlčky přeslapuje, rovná 
si lem, nasává jako já tu omamnou vůni, a říká si v duchu, jsem štastná? A já jí odpovídám, ´ 
buď, zasloužíš si to, jsi královna Oceánu , princezna Všehomíra a Matka Venuše´. 
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jan.brodsky@galerie-ltm.cz                     ------------------------ Jan Brodský

drevmuz@gmail.com ------                         ----- Dřevmuž ( Josef Matějka)

jan.salda@email.cz  ------                      ----- Jan Šalda

lenkaklok@atlas.cz -------                      ------- Lenka Kahuda Klokočková     

gotik.ltm@seznam.cz -----                     ----- Petr Gottwald        

i.chmelar@seznam.cz -------------------                    ----------- Ivo Chmelař marek.rubec@seznam.cz  -----                   ---------------- Marek Rubec

martikosa@gmail.com -------                    --- Martina Košařová

oldrich.doskocil@seznam.cz ----------------                                 --- Oldřich Doskočil

pavel.groh@seznam.cz ----------------                        -------- Pavl is Groh

pudon@seznam.cz ----------                     --- Andere Seite Studio (Radek a Zdeněk Květoňovi)

jiri.tulis@email.cz ---                    -------------- Gregory diVino

matousekfoto@gmail.com ---                     --- Pavel Matoušek

pjotr.groznyj@centrum.cz ----                    --- Petr Hrůza

           † --------                                        -- Jaroslav Hovadík

           † --------                                        ------- Alfred Kubin

radekass@gmail.com -------                       ----- Radek Květoň
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