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               K n i h a  j a k o  u m ě l e c k ý  a r t e f a k t

Josef Váchal: Krvavý román

Miloš Urban: Sedmikostelí

S úžasem se zahledíte na jakousi knihu bez obálky s vyrytým nápisem: 

JOSEF  VÁCHAL  KRVAVÝ  ROMÁN.  Uchopíte  knihu  do  rukou  a  osaháváte  vazbu  s 

plastickým hřbetem, zpracovanou z hrubého matného papíru imitující kůži. Ze zdola vyčnívá 

krvavě červená stuha a vy otevíráte knihu. Listujete mezi stránkami a se zaujetím si

prohlížíte  černobílé  ilustrace.  Zastavíte  se  a  z  nezvykle  tučného  a  místy  rozmazaného 

archaického písma skládáte slova a celé věty. 

„Skutečně  také  hraničil  s  tou  pathologií,  kde  Kuba  mrtvoly  kradl  a  udil,  ústav  pro  lid  

choromyslný.“

Dále nečtete. Zavřete knihu s tím, že je to, co jste na první pohled tušili. Vnější i vnitřní forma 

splňuje vaše očekávání.  

Dílo jako věc,  stavěné do vztahu k dílu  – znaku, je  tím, čím působí nevědomky na lidské 

smysly.  Je  to  způsob,  jakým  je  knižní  dílo  prezentováno  jako  estetický  objekt–  artefakt 

v souvislostech  žánrového  či  historického  podtextu.  Tato  jedinečnost  a  osobitost  posiluje 

možnost, aby byl takový jazyk esteticky pojímán. Dílo- věc je tím, čím se výtvor přibližuje 

tělesnosti.  Jedinečnost  uměleckého  artefaktu  pak  lze  definovat  jako významové  sjednocení 

záměrného  i  nezáměrného  v  jednotný  celek.  Taková  nehmotná  struktura  vstupuje  do 

komunikace uměleckého díla s  vnímatelem prostřednictvím formy díla, která se do jisté míry 

může stát nezávislým estetickým objektem, který bude vyjadřovat  funkci díla.

Ve své eseji se zaměřuji na aspekt knihy- artefaktu s ohledem na její estetický význam a na 

vztah vnější formy artefaktu ke kolektivnímu nevědomí. Pokud se dívám na obraz s tím, že 

sleduji umění, tak proč shledáváme knihu jako něco odlišného?

Rovněž se mimo vnější obal knihy zaměřím na složku démonična a vztahu autorů k vraždě.

Tendence znemravňující,  naplněné drastickým líčení vražd,  zločinů, násilí  a dobrodružství s 

nejhrubším popisem lidských vášní a sklonů k neřesti, se projevují v obou dílech. V prvním 

případě z knihy teče krev na vědra, kupí se vražda na vraždě. V druhém pak, více erotizujícím, 

se spisovatel pouští do děje více sofistikovaného. Dílo má rámec a význam. Nechtěl bych tím 

nijak  ubrat  kvalitu  a  promyšlenost  Krvavého románu,  ale  přeci  je  jen  dílem groteskním a 

satirickým.



K tomu, abych znovu promyslel otázku estetického významu knihy, se musím pozastavit  u 

pojmu autorské knihy.

Dnes se termínu autorská kniha užívá v kunsthistorických souvislostech pro knižní vazby a 

plastiky,  tedy  pro  všechny  možnosti  výtvarné  práce  s  knihou.  Důležitou  součástí  mnoha 

autorských knih je jejich obal, schránka, ve které jsou uloženy.  Pro výtvarnou povahu knihy 

není  ani  tak  důležitá  ilustrace,  ale  spíše  podoba  celku  jako  souhrnná  práce  zahrnující  jak 

ilustraci, tak typografii, obálku, vazbu atd.  

Sdělná funkce Váchalovy typografie je omezena nejen záměrně krkolomným a archaickým 

slohem, ale i  expresivní stylizací  písma.  Písmo zůstává obrazem a obraz je druhem písma. 

S ohledem na estetický status knihy se pojem autorské knihy dá co nejlépe vystihnout slovem 

artefakt. A právě onen artefakt má vyvolat v držiteli knihy- cennosti co nejniternější zájem.

Josef  Váchal,  grafik,  malíř,  řezbář,  spisovatel,  filosof  a  mystik  vydal  dílo  Krvavý  román 

(1924).  Nejvýznamnější  složkou Váchalova díla  je tvorba knihy jako uměleckého artefaktu. 

Své knihy vydávané v počtu jednoho až dvaceti pěti exemplářů, sám psal, sázel, doprovázel 

vlastními dřevoryty, tiskl, vázal i prodával. Pro Váchalovu literární tvorbu je typická žánrová 

propletenost  a  námětová  zhuštěnost,  která  parafrázuje  s  obsahovým  zaměřením.  Kniha 

Krvavého  románu  s  podtitulem:  „Studie  kulturně  a  literárně  historická“,  nás  neustále  nutí 

přemýšlet  nad  tím,  jestli  ono dílo  je  parodií  nebo pokusem o co  nejideálnější  typ  krváku; 

obdoba  Cervantesova  románu  „Důmyslný  rytíř don  Quijote de  la  Mancha“:  parodie  nebo 

dokonalý příběh o rytířích?

Knihy Miloše Urbana, autora románu Sedmikostelí (1999), pokračují v myšlence Váchalova 

artefaktu. Do knih je zakomponováno co nejvíce detailů. V zelenočerném románu Hastrman 

(2001) vyčnívá z knihy například modrá a zelená stuha připomínající vodníka. Kniha Paměti 

poslance parlamentu (2002) má zase formu krabičky od sirek.  Lze říci,  že Pavel  Růt, autor 

ilustrací i grafické úpravy všech knih Miloše Urbana, zásadním způsobem ovlivňuje a z velké 

míry vytváří vizuální podobu a záměr Urbanových myšlenek.

Démonično je nejcharakterističtějším prvkem jak Váchalovy, tak Urbanovy potřeby vyrovnat 

se  s vnitřní  potřebou  vsunout  prvky  iracionality  a  nadreality v  realitě.  Démonično  jako 

východisko z iluzivního vnímání bytí se promítá do otázek náboženských v Sedmikostelí

„...jindy jsem je uspořádal jako svatou rodinu ve chlévě, vévodu jako Josefa, paní jako Marii, a  

děťátku, k němuž se oba sklání, jsem propůjčil svoji podobu. Vím, byl to hřích, avšak už jsem se  

vyzpovídal a na znamení pokání...“ (325)



a  otázek  společenských  v  Krvavém  románu.  Románová  postava  dr. Řimsy,  svérázného 

bojovníka  proti  alkoholu,  měla  svůj  reálný  předobraz.  Jan  Šimsa,  uznávaný  psychiatr  a 

bojovník proti alkoholismu se v románu stává symbolem propagandy abstinence. 

„Hodiny vůčihledně při takové zábavě utíkaly, a přítomní se přece nemohli dočkati, až doktor  

Řimsa odejde, té blažené chvíle, kdy něco silnějšího než vodu k pití si dají.“ (233)

Sedmikostelí je  „existenciální horor o městě ve městě nad Vltavou: román regotizující jeden  

starobylý žánr“. Psané dílo se nachází na vybledlém bílém papíře ohraničeným tmavě hnědým 

rámem zdobeným nesymetrickou směsicí čar. Následně pak na volném místě si lze povšimnout 

Božího oka či  ostnaté koule.  Po pravici  pak spatříte  potemnělé ilustrace,  někdy i  podobné 

dřevorytům Váchalovým. 

Autor skrze šest stojících kostelů (sedmý již zbořený) generuje a rekonstruuje gotickou Prahu. 

Do děje, coby hlavní tématika vyšetřování a pátrání, vstupuje série děsivých a promyšlených 

vražd.

Váchalovo pojetí  vraždy,  ne  tak  vážné  a  morbidní,  když  hrdinové  nazdařbůh  přicházejí  a 

libovolně odcházejí ze světa, je dozajista poutavější a povzbudivější, než-li důkladné vraždy 

Urbanovy.  „Byl  to  Barnabáš,  zaasfaltovaný  do vozovky,  ve  svislé  poloze  zabetonovaný do  

vyplněné jámy. Pohřbený ve stoje, a jak se zdálo, zaživa. Tvář vypadala jako přerostlé rajské  

jablko. Byla zdecimovaná a popálená...“ (272)

Vražda, jako pouhé odklizení postavy, jakmile autorovi překáží a více ji nepotřebuje, patří ke 

Krvavému románu. Naopak Urban pojímá smrt jako nezbytnou součást komplikovaného děje a 

vražda se stává tvůrcem příběhu. Bez obětí by příběh neměl smysl a ani své kouzlo.

„Nač si  barvit  život  načerno něčím tak  příšerným, jako je  nález utržených lidských nohou  

vlajících na stožáru namísto státní vlajky: Hrozit se nad tím? Možná dřív- ale dnes? Když je  

všude kolem násilí,  kdo  by neotrnul?  Noha naražená na stožár  je  přece  i  komická ve  své  

tragičnosti. A naše doba si v černém humoru libuje.“ (131)

Humor slouží Váchalovi jako univerzální a aktuální východisko z temnot. Váchal vysvětluje 

komičnost  krvavých  románů  a  jiné  pokleslé  literatury  principem  spojování  i  nelogických, 

k sobě nepatřících částí  do zkratek, které vše osvětlí bez dlouhého vysvětlování.  Umožňuje 

potřebný odstup a nadhled, který je základem ironie a sebeironie.

Nejsvéráznějším představitelem sebeironie je v Krvavém románu kapitola: V pokoutní redakci, 

kde se Váchal dostává do děje románu skrze postavu Josefa Paseky.



„Ten člověk jest již nemladý a dle jeho ztrhaného obličeje a bílých vlasů soudě, má už asi  

pohnutou minulost  za sebou… Muž  tento  jmenuje  se  Josef  Paseka  a  je  to  bývalý  výrobce  

dřevěných štočků.“ (209) „Pomocí té slečny otevřel Paseka svoje veliké nakladatelství. Záhy se  

počaly rojiti z toho podniku ty nejrozmanitější obluzeniny národa českého.“ (211)

Přechodníky,  metafory,  slovosled  a  neologismy  viz.  obluzeniny,  působí  spolu  se  samotnou 

tématikou popisu ve své archaičnosti  vskutku úsměvně. Poznání a pojetí  funkce humoru je 

přesto, nebo spíše právě proto, podstatnou složkou významovosti celého díla. Dovoluji si pro 

ilustraci přiložit citovaný úryvek:

„Mistr, vysvobodiv se s námahou z náruče té strašné abstinentky, chvátal nejbližší cestou do  

svého domova, pevně rozhodnut usmrtiti bídáckého Paseku ještě této noci. Jeho rozbouřený  

duševní stav podobal se náladám prvních francouzských impresionistů, vracejících se z Louvre  

do  svých  mansard,  s  kocovinou  v  týle  ze  včerejšího  pití  alkoholu,  u  vědomí  vlastní  

nemohoucnosti a nedostatku píle k poctivé a jasným myšlenek vyžadující práci, a umiňujících  

sobě stvořiti k omráčení sebe a diváků velkolepé a mohutné nic.“ (288)

Váchal patří k oněm umělcům, které si teorie a dějiny umění dosud pokoušely zařazovat jen 

okrajově. Jeho knihy se vymykají kontextu užité knižní kultury, nejsou a nikdy nebyly vnímány 

jako  její  součást,  obecně  se  považují  spíše  za  jakési  umělecké  podivuhodnosti.  Záleží  na 

tendenci  chápání  a  na koncepci  skutečnosti,  zda  jeho dílo při  vší  své fantastičnosti  působí 

impozantně. 

Obsah  knih  na  straně  druhé  by  nebyl  tak  výjimečný,  nebýt  specifického  rysu,  který  se  v 

knihách objevuje. V Krvavém románu je to dozajista ironie samotného žánru. V Sedmikostelí 

zase  vskutku  povedené  vtáhnutí  do  vykonstruovaných  zápletek  a  samo  prolnutí  dvou 

„odlišných“ epoch. 

Spojit umění psát s vlastním smyslem uměleckého díla je totožné vyjádření i  vyvolání pocitu.  

Věci spojující v sobě krásu duševní s krásou hmotnou jsou tím velkým dílem. Kniha se znovu 

stává celistvým smysluplným celkem, hodnotou. Hodnotou spočívající v nutnosti 

věnovat knize opravdový zájem, problém knižní úpravy řešit do 

všech podrobností, počínaje papírem a konče volbou písma, 

harmonií textu a obrazového 

doprovodu.


