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Nyní vplývala tvaroslovně a barevně do malířských cyklů,
nesených poetikou; předjímala názvy děl skrývajících hlubokou citovost, určující rovinu, zaměření a hodnotová měřítka. Jsou Ariadninou nití vedoucí bezpečně obrazným
světem krásných barev, chvějivých linií a tvarů plných poetických tajemství promlouvajících jako hudba — o citových děních.
Hodnota prací na papíru tkví v tematické a výtvarné nezávislosti, zde je tvorba sama sobě důvodem a cílem. Mnoho
je jich dnes rozptýlených, nezvěstných nebo Doležalem zničených při opakovaných probírkách tvorby. Výtvarná
paměť je však nezapomenutelně pro jejich význam uchovala. V obrazné malbě velikých cyklů byly autorem znovu
replikami přivolány do malířského procesu mnohdy jako
zárodečná představa5. V těchto replikách však zaznívá již
zrání mezičasu, neboť malíř se vědomě i nevědomě už jednou vytvořeným zabýval se zřetelem k realizacím, které si
předsevzal. Výtvarnou hodnotu např. kvašů dokládá poprvé vystavovaný soubor, kterým malíř doprovodil text
Deník Marie, opravdové privatissimum, v sobě dovršené
výtvarné nazření sebe sama, nikomu neurčený monolog
a dialog na téma osudového vztahu k ženě, která hluboce
zasáhla do jeho života.“
Josef Štogr se zamyslel v rukopisu z června 2019 poněkud
jinak nad důvodem, proč bylo pro Doležala důležité malovat v cyklech a proč maloval více cyklů souběžně. Spatřoval v tom souvislost i se způsobem, jak malíř svou
tvorbu prezentoval na výstavách i v rozhovorech jako retrospektivu:
„Znamenalo to, že by obrazy samy měly mít nějaký významný narativní náboj? Spíše ne. Obrazy jsou často neskrývaně symbolické: torzo těla, hora, žebřík, ruka, ale ni152

koli tak, že by tyto symboly přímo vyzývaly k jednoznačnému
čtení obrazu. Spíše vytvářejí imaginativní snové prostředí,
kde se významy prolínají, nenabízí se tu nic lineárně vyložitelného. Takový motiv se objevuje až v posledních cyklech,
kdy se tématem stává samotné torzo — silueta ženy.
Proč tedy již od šedesátých let takový důraz na malířské cykly? Proč jsou dokonce některé obrazy experimentálního období následně zařazovány do cyklů? Nejsou to
spíše obrazové řady, seriály?
FD přemýšlí o obraze jako o artefaktu, který v mnoha
ohledech spočívá v kulturní tradici, kterou je podle jeho
přesvědčení třeba neustále rozkrývat, ukazovat. Jeho obrazy se téměř vždy v nějakém ohledu odkazují na básnické
dílo, na básnické dílo Máchy, v podtextu Ženy v množném
čísle je extrakt všech milostných básní, neboť pro FD je vztah
k ženě vlastní esencí poesie. Je tu zvýrazněn jiný aspekt pohledu, jen je třeba se dobře dívat. I dávné krajiny realistického období v sobě nesly stejný imaginativní náboj, skrytý
za vyžadovaným realismem! Proto obrazu nestačí název, je
třeba další odkaz k obecnějšímu básnickému tématu. Je třeba vystavovat obrazy tak, aby byla zdůrazňována souvislost
mezi nimi, proto také opakující se retrospektiva, proto větší
celky.“

Své demontáže, kvaše a obrazy (především Deník Marie)
vystavil Doležal v Galerii Vincence Kramáře v Praze—Dejvicích, o které bude pojednávat následující kapitola. Bylo to
v dubnu a květnu 1967.
Miloslav Racek s odstupem tří let od poslední výstavy poukázal v katalogu na proměnu v symbolice a na posun od
přírodního tvaru v konstruovaný znak.

J09 Zosnovaný úder, Deník Marie, 1967, olej, plátno, 120 × 90 cm
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J08 Dialog, Deník Marie, 1967, olej, plátno, 61 × 99 cm

„V prvních Doležalových pracích z počátku šedesátých
let se ještě poměrně často objevují torza reálných objektů —
symbolů či jejich zřetelných transfigurací, napovídajících
významovou polohu díla. Jsou sledovatelné v kvaších
a ještě i v některých olejích, především z cyklu obrazů malého formátu. Poznenáhlu však Doležalovy obrazy pozměňují svou podobu a o tomto procesu nám mnohé napoví
i jejich různé fáze v průběhu vzniku. Doležal se totiž k některým z nich vrací a při každém novém zásahu do díla
ztrácí tak pozvolna přírodní tvar svou organickou podobu
a proměňuje se spíše v konstruovaný znak. Tím se do jedné
roviny po výtvarné stránce dostává člověk (živoucí organismus vůbec) a svět věcí a techniky.
František Doležal buduje obraz na základě logiky obrazové skladby a spontánnost představ koriguje snahou po
řádu a konstrukci. Tím respektuje tradiční malířské kvality a ocitá se nutně před problémem, jak spojit v obrazovou jednotu tyto různé, většinou navzájem protikladné
154

hodnoty. Nyní též vědomě opomíjí tradiční rezervoár surrealistických postupů, metafor a symbolů a hledá nové,
které mají proto subjektivní charakter. Při důrazu kladeném na skladebnou kázeň získávají Doležalovy obrazy řád
někdy téměř svébytný, který zdánlivě by mohl být i abstraktní povahy, kdyby nebyl diktován touhou tlumočit především autorovy vnitřní prožitky. Doležal si z malby vytváří svůj deník, v němž se obrážejí jak neklidné životní
osudy, tak i události vnějšího světa. Usiluje o malbu vyrůstající z osobních dramat, v nichž by se zračila touha po poesii, zbavené jakékoliv závislosti na literatuře a konvenční
symbolice. … Tam, kde je toho třeba, dovede se nyní i barva osvobodit od vazby k předmětnosti a tím, jak z ní mizí
zbytky významových spojitostí s atmosférou a vzduchem,
vytrácejí se z obrazů i reminiscence prostorové iluzívnosti.
A nakonec barva i ostatní obrazové složky jsou v nové poloze Františku Doležalovi k dispozici, aby je mohl učinit
adekvátními tlumočníky svých sdělení.“

J07 Zamřížované zrcadlo, Deník Marie, 1967, kvaš, papír, olej, plátno, 70 × 50 cm
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Karel Miler, historik umění a konceptuální umělec, o výstavě referoval ve Výtvarné práci6. Jeho textu si Doležal natolik vážil a pokládal ho za vystihující, že nosil výstřižek
nalepený na kartonku ve své náprsní tašce (proto ho publikujeme celý na rozdíl od jiných textů, ze kterých většinou
vybíráme charakteristické úryvky):
„V Galerii Vincence Kramáře vystavil rovnou stovku
svých prací František Doležal, malíř a teoretik, známý naší
kulturní veřejnosti nejen jako umělec podílející se od třicátých let na profilu výtvarné avantgardy, ale i jako obětavý
a podnikavý organizátor výstavní činnosti a galerijní práce.
Vystavená kolekce obsahuje dva časově i názorově ucelené
soubory. První, na první pohled pouze retrospektivní, zachycuje umělcovu tvorbu z let 1928—1939. V nejranějším
díle byl vzdán hold konstruktivistické estetice, obohacené
však jasnou společenskou angažovaností. Rozhodující roli
zde sehrála wolkrovská inspirace. Od roku 1932 se zájem
obrací k surrealismu, zdůrazňujícímu psychologii, požadavek poezie a revoluce. Koláže, kresby, akvarely a jejich
kombinace přinášejí ukázky úsilí o novou obrazovou
skladbu těžící především z lyrických možností estetiky nahodilých setkání. Znovu se uplatňuje literární inspirace
(Lautréamont, F. Bárta). Ve fantomatických novotvarech
však nalézáme rys, typický pro umělcův budoucí vývoj: verismus fantazie ustupuje výtvarné podmíněnosti představy.
Symboly působí svou křehkou výtvarností a unikají jednoznačným psychoanalytickým výkladům.
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Druhý soubor zachycuje současnou umělcovu produkci. Začíná drobnými dílky z let 1963—1964 a končí
v bezprostřední přítomnosti. Vynechání tvorby let čtyřicátých a padesátých, kdy malíř pod vlivem společenských
událostí odklonil svůj pohled od bohatství vnitřního života,
umožňuje plněji pochopit jeho současnou tvorbu. V komorních kvaších (1963) navazuje na metodické postupy
své surrealistické minulosti, aby z niterného prožitku vydobyl pravdivé svědectví o dnešním světě a člověku. Emocionalita nadreálných setkání a konvulzivních symbolů je
vystřídána citovostí nového typu, obrážející úzkost současného individua obklopeného nezměrnou mocí a nekontrolovatelnými silami. Dematerializovaná, křehká fantazie se promítá do výtvarně subtilních symbolů, iluzívnost
scény mizí a obraz se ocitá až na hranici lyrické abstrakce.
Meditace nad během světa se snoubí s imaginací zpřítomňující vyhrocený citový prožitek.
Po máchovském cyklu let 1963—1964, ve kterém se restituovala malířova básnická schopnost a vykrystalizovala
nová symbolická řeč, přicházejí vedle kvašů i oleje. Složitost a chaotičnost prožitků je usměrňována výtvarným
řádem, ovládajícím pohyb a vyznění chvějivých lyrických
znaků. Skladebnost formy se definitivně vyhranila v posledních třech letech. Zůstal čistý cit, dobrodružství abstraktních symbolů v lyrickém prostoru. Zde se v plné míře
naplnilo heslo, s kterým umělec nastupoval svou dráhu —
především poezie a život.“

J10 Střetnutí, Deník Marie, 1967, olej, plátno, 70 × 90 cm

157

11Dolezalnepatka260x230_Dolezal 260x230 2019 26/01/20 11:53 Stránka 158

Poznámky:
1

2
3

4
5

J11 Zkouška, Deník Marie, 1967, 70 × 90 cm
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6

Doležal měl na stěně svého venkovského ateliéru na Hlinné velkou
barevnou reprodukci Cézannovy hory St. Victoire od Le Tholonet
z let 1896—1898, obrazu ze sbírek petrohradské Ermitáže.
František Doležal v katalogu Máchovské cykly 1956-75, galerie Litoměřice 1975
Nepodařilo se nám dohledat, kdy se tak stalo. Jisté je, že na konci 80.
let projevil o cyklus zájem Ludvík Kundera, když o něm chtěl napsat.
Doležal nechal zhotovit barevné fotografie kvašů, které seřadil a očísloval.
Viz poznámka 2.
Dvě podoby motivů 8. listopad 1966 ukazuje Doležalův výtvarný postup.
Kvaš je rozhodujcí pro kompozici, tvarosloví a barevnost. V olejomalbě
spatřujeme několik odlišností, vyplývajících z charakterických rysů
techniky. V kvaši hrají vpravo dole roli jakési „oči“ z původního novinového rastru, spojené s deníkovými záznamem okolností vzniku
motivu. V obraze řeší umělec otázku výtvarného zpracování — útvar
proměnil v záměrnou promodelovanou krakeláž. Červenavou nezřetelenou plochu v kvaši vlevo přeformuloval Doležal ve vznášející
se objekt pevnějšího tvaru. Princip jisté geometrizace při převodu kvaše v olejomalbu můžeme sledovat i na dalších obrazových motivech.
Miler, Karel: Výtvarný lyrismus Františka Doležala, Výtvarná práce,
1. 6. 1967
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K

K01 Černobílá zvětšenina barevného rastru, 330 × 480 mm, detail
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USKUTEČNÉ SNY,
ZHROUCENÉ ILUZE

Přelom padesátých a šedesátých let dal Doležalovi nové
možnosti pro jeho organizační a osvětovou práci. Svaz čs.
výtvarných umělců prošel částečnou reorganizací, byly zakládány místní, v Praze obvodní organizace a zvažovalo se
vytvoření výstavních síní, kde by členové svazu mohli představit svá díla. V roce 1960 se stal Doležal předsedou pobočky na Praze 6, ke které podle místa bydliště příslušelo
téměř pětset umělců, kteří byli sdruženi do sekcí podle
oboru působení — malíři, sochaři, grafici, tvůrci užitého
umění a výtvarní teoretici. Vybudování výstavní síně se tak
přímo nabízelo, Praha 6 neměla žádné podobné kulturní
zařízení. Galerie vznikala za podpory Svazu čs. výtvarných
umělců a především Obvodního národního výboru Prahy
6, v prostorách několika zrušených malých krámků v Dejvicích v ulici Čs. armády 24.1 Se záměrem sympatizoval
především tehdejší předseda ONV Jaroslav Klouda a referentka kultury Jitka Havelková (později provdaná Vejdovská). Časem byla galerie rozšířena ještě o Malou výstavní
síň, určenou pro drobnější výstavy.
Galerie se začala budovat v roce 1962. Doležal ji od počátku cíleně zamýšlel pojmenovat po historikovi a teoretikovi umění Vincenci Kramářovi a tím určil její budoucí výstavní profilaci zaměřenou na českou modernu a na
evropské, zvláště francouzské moderní umění. Důvodem

této volby bylo Doležalovo profesní i osobní přátelství
s Kramářem, se kterým se poprvé setkal za svých mladých
let, kdy Kramář zahajoval výstavu avantgardy v Divadle E.
F. Buriana D 37. Sblížili se a setkávali se až konce Kramářova života roku 1960. Jejich činnost si byla v mnohém
blízká. Vincenc Kramář, sběratel moderního francouzského a českého umění, první ředitel Státní sbírky starého
umění, daroval rok před smrtí svou rozsáhlou sbírku především kubistického umění Národní galerii.2 Doležalovi
byl blízký Kramářův teoretický názor na umění — obhajoval kubismus a považoval ho za základní stavební kámen
moderního umění. Vincenc Kramář vstoupil stejně jako
František Doležal v roce 1945 do KSČ s přesvědčením, že
kulturní politika poválečného Československa bude pro
moderní umění příznivá. Kramář vložil své naděje do nových poměrů, svou pozici částečně revidoval ve studii
o moderním umění, vydané až v roce 1958, v době celospolečenského kritického zhodnocení stalinského kultu
osobnosti.
Rok 1964 byl rokem významné změny ve výtvarnickém
svazu, účastníci sjezdu odvolali dosavadní vedení. O tom,
jaká byla situace v předchozích letech, vypovídá osobní
dopis, kterým reaguje Doležal na článek Ludmily Vachtové
161
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v Literárních novinách v březnu 1968,3 ve kterém autorka
mj. píše o nákupních komisích v roce 1963:
Vážená paní doktorko, přečetl jsem si v posledním čísle
LL Váš článek, … v němž mimo jiné uvádíte, že jsem v r. 1963
v liberecké galerii „protestoval“ proti zakoupení Medkova obrazu. Dovolte mi, abych Vám objasnil některé okolnosti, související s tímto případem: kulturní politiku, jak známo, jsem
neurčoval já, nýbrž stranické orgány a v MŠK4 byl za její provádění odpovědný vedoucí výtvarného odd., kterým byl v té
době s. Jan Kratochvíl.
Stanovisko, které jsem zaujal v libereckém případu, bylo stanoviskem resortu, které se netýkalo Medka, nýbrž všeobecně
nákupní politiky. Důvody jsem do protokolu nemohl uvést, poněvadž šlo o direktivu stranických orgánů, která neměla být
veřejně publikována.
Direktiva se týkala nákupů tzv. abstraktního umění a byla vydána v r. 1963 s tím, aby s jejím obsahem byli seznámeni ředitelé galerií a jejich nadřízené orgány. V souvislosti
s tím dostali pracovníci výtvarného /oddělení/5 od s. Kratochvíla pokyn upozornit ředitele na nebezpečí, které by mohlo
vést k podstatnému omezení nebo úplnému zmrazení prostředků na nákupy, kdyby příkaz stranických orgánů, omezit nákup abstraktního umění, nebyl dodržen.
V tomto smyslu jsme také ředitele galerií informovali
a sdělili jim zároveň stanovisko s. Kratochvíla, že jakmile
tlak vykonávaný na resort povolí, nebude ministerstvo do nákupní politiky zasahovat. To se také zakrátko stalo. Nákupy,
jak o tom svědčí protokoly nákupních komisí, probíhaly bez

K03 Černobílá zvětšenina barevného rastru, 490 × 460 mm, detail
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K27 Pěšinou snů (Géza Včelička), 1970, kvaš, papír
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K02 Černobílá zvětšenina barevného rastru, 480 × 460 mm, detail
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K19 Pocta Josefu Šímovi, 1964, kvaš, papír, 191 × 125 mm
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K04 První výstava a zahájení činnosti Galerie Vincence Kramáře, 27. září 1964, autor transparentu
František Doležal

K05 Zahájení první výstavy v Galerii Vincence Kramáře. Sedící Marie Kramářová, nad ní Růžena Brunclíková,
vpravo od ní Vincenc Kramář ml., František Doležal

jakýchkoliv omezení. (Kdybych měl po ruce doklady, sdělil
bych Vám, kolik se nakoupilo Medkových obrazů nejen po
roce 1963, ale i před vydáním zmíněné stranické direktivy, a to
nejenom v galeriích, ale i přímo v ministerstvu. — Přesněji by
Vás o tom mohl zpravit dr. Racek, který má po ruce nákupní
protokoly a je dobře seznámen se vším, co zde uvádím.)
K celé věci bych rád ještě dodal, že můj poměr k Medkově
tvorbě je víc než kladný už proto, že není daleko od toho, o co
sám usiluji. Dokladem toho je i má vlastní tvorba, zejména
ta, v níž jsem koncem r. 1962 navazoval na svou činnost z 30.
a 40. let. Stejně tak nenechává nikoho na pochybách i mé stanovisko, které od prvopočátku uplatňuji ve výstavním programu Kramářovy galerie. …

diskusím o současném umění (ale ani ke konfrontačním či
rivalským vystoupením). Chalupecký byl již za války teoretikem Skupiny 42, jejíž poetika civilismu byla Doležalovi
blízká. Jak Doležal nahlížel na teoretický základ Skupiny,
nevíme, psal o ní pouze po výtvarné stránce. Těsně po válce
převzal Doležal po Chalupeckém vedení výtvarného a fotografického odboru v Ústřední radě odborů. Chalupecký
přešel na ministerstvo informací a osvěty, kam v roce 1950
směřoval i Doležal, Chalupecký tam však již nepůsobil.
Domníváme se, že vzájemná „lhostejnost“ či nekomunikativnost a míjení se vycházela z odlišného pojetí východisek současného umění. Zatímco Chalupecký se zaměřil
na poválečný francouzský existencialismus a proudy západního umění, Doležal stavěl systematicky výstavní program Kramářovy galerie na české avantgardě a moderně
první republiky. Usiloval o překlenutí diskontinuity českého umění, kterou způsobila válečná a padesátá léta, chtěl
ukázat, že je stále aktuální navazovat na dvacátá a třicátá
léta jako na živý zdroj. V 60. letech se proto nemohl napo-

Galerie se otvírala v září 1964, Doležal se stal jejím komisařem a předsedou výstavní komise. Vincenc Kramář se zahájení činnosti galerie nedočkal. Navštívil ji však a nadále
sledoval její činnost Kramářův přítel z mládí, německý sběratel, obchodník obrazy a galerista Daniel-Henri Kahnwe166

iler. Přijel na zahájení do Prahy a proslovil tu v přeplněném
sále Ústředního domu armády v Dejvicích přednášku o kubismu a moderním francouzském umění. To předznamenalo další spolupráci s francouzskými galeristy a umělci.
Dědictví Kramáře tak symbolicky převzal Kahnweiler, když
nyní nepřijel pro Prahy navštívit svého profesního kolegu
a osobního přítele, ale skupinu mladších umělců, kteří se
přihlásili ke Kramářovu odkazu.
Do vedení svazu byl v témže roce zvolen Jindřich Chalupecký. O rok později převzal vedení jiné pražské výstavní
síně — Galerie Václava Špály6. Jeho výstavní plán se nezaměřil na předválečné české a světové umění a na jeho konfrontaci se současnou výtvarnou scénou. Dával především
prostor mladým umělcům, kteří se začali prosazovat v padesátých a především v šedesátých letech. Vytvořil kolem
sebe a galerie širší okruh a stal se jeho teoretikem.
Je pozoruhodné, že kurátoři (tehdy nazvaní komisaři)
Doležal a Chalupecký a okruhy výtvarníků a spolupracovníků se v podstatě neprotínaly a nedocházelo k vzájemným

jit na výtvarný proud tvorby mladších umělců a západního
umění. Mladší výtvarníci té doby měli za sebou málo tvůrčí
praxe, po školách se často živili propagační grafikou či typografií, nemohli se plně věnovat hledání vlastního uměleckého názoru. Zároveň s otevřením možností seznámit
se se západoevropským a americkým uměním nacházeli
nové výrazové možnosti a inspirace. Mnozí ani nepovažovali za důležité seznamovat se nějak hlouběji s českou,
nejen avantgardní tradicí moderního malířství — na kterou navazoval Doležal.7
V korespondenci s Karlem Valtrem několikrát vyjádřil
názor, že to, co se dělá dnes na Západě, není pro nás. Tento
soud nebyl absolutní a týkal se vlastní tvorby, nikoliv
tvorby celé mladé výtvarnické generace. Doležal při svých
zahraničních cestách navštěvoval výstavy současného
umění — oslovilo ho dílo Roberta Rauschenberga, v pozdějších letech malířů Jaspera Jonese, Marka Rothka, sochařů Carla Andrého, Henryho Moora či malíře a architekta Friedensreicha Hudertwassera.
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K06 Zahájení výstavy grafiky Pabla Picassa, 30. května 1965

K07 Zahájení výstavy grafiky Pabla Picassa, 30. května 1965. Zleva francouzský velvyslanec Roger Lalouette, ?,
D. H. Kahnweiler, František Doležal

V červenci 1965 navštívil Paříž. Nejlepším dnem pobytu se v Praze představili poprvé nebo po dlouholeté odmlce.8
byl pro malíře 10. červenec, jak si poznamenal v cestovním zápisníku: strávil den s Josefem Šímou. Rozmlouvali
o koncepci pařížského muzea moderního umění, o poměrech v Čechách, o českých výtvarnících: mladá, nadaná Léta intenzivní přípravy a posléze činnosti galerie, stovky
a citlivá generace (Preclík, Šmejkal, Linhartová — líbí se hodin strávených organizační a fyzickou prací, schůzkami,
/Šímovi/ Kiml i mé surrealistické věci — mluví se o Šetlí- diskusemi trvajícími dlouho do noci — to vše zasáhlo do
kovi). Večer na Montparnassu (krásné uličky a večerní ulice, Doležalova osobního života. Odcizili se vzájemně s manrestaurace, víno — zkazky okolo Franty Sauera, Hořejšího, želkou Irenou, na konci roku 1963 se rozvedli. Vzhledem
Karla Konráda, E. F. Buriana atd.). Několikrát se během k situaci po rozvodu požádal o svěření sedmileté dcery Jarpobytu setkal s Kahweilerem, se surrealistickým básníkem mily do své péče. Se starostí o domácnost pomáhala chůva
Michelem Leirisem a jeho ženou galeristkou Louisou Lei- — „tetinka“ Marie Došlá, bezdětná dáma prvorepublikoris, domlouval budoucí spolupráci. V následujících letech vého smýšlení a velkého kulturního rozhledu9. Jarmila tak
se díky Kahnweilerovi a pařížské galerii Leiris konala vyrůstala mezi ateliérem a galerií10, mezi výtvarníky a výv Kramářově galerii v Praze výstava současné Picasso- stavami. Doležal se staral o její výchovu, i v budoucích levy grafiky, fotografií André Villerse, díla Marca Chagalla, tech usiloval o to, aby získala vzdělání v uměleckém oboru.
Na podzim roku 1965 postihla Doležala mozková mrtGeorgese Rouaulta, Charlese Lapicka, Odilona Redona,
Le Corbusiera, Alberta Giacomettiho, André Masona, Fer- vice, která částečně zasáhla jeho zrak. Byl na delší dobu vydinanda Légera a dalších francouzských umělců, kteří řazen ze všech svých aktivit, vzdal se místa předsedy ob-

vodní pobočky. V pracovní neschopnosti byl téměř rok,
poté ukončil své zaměstnání na ministerstvu kultury a odešel do invalidního důchodu. Veškeré síly věnoval Kramářově galerii a vlastní tvorbě. V letech 1966—1967 prožil intenzivní vztah s Marií Matouškovou, který zaznamenal
v osobním deníku s malými kvaši, které se staly studiemi
k velkým obrazům Deníku Marie — ke kronice jejich
vztahu a Mariiných osudů (viz předchozí kapitola).
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Pro Kramářovu galerii připravil Doležal svou vlastní výstavu v roce 1967. Zveřejnil díla z let 1963—1967: práce na
rastru včetně Máchovského cyklu a několik desítek obrazů — malé formáty tzv. experimentálního období, počínající obrazy Ženy v množném čísle a především Deník
Marie.11 Několik obrazů představil na společných výstavách Tvůrčího kolektivu Index, který se ustavil v roce 1965
kolem Kramářovy galerie. Jeho teoretikem byl Miloslav
Racek a vedl ji Doležal spolu se sochaři z výstavní komise
galerie Luďkem Tichým a Antonínem Kuldou. Pro malíře

to byla první účast v umělecké skupině, kromě poválečného členství ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Pražské jaro 1968 vzbudilo naděje, že obrodný proces komunistické strany pod vedením Alexandra Dubčeka přinese reformy, které se projeví výrazným uvolněním kulturního života, otevřou se možnosti cestování, uměleckých
pobytů, pořádání výstav současného světového umění
a především že zcela zmizí direktivy, omezující umělecký
názor a jeho vyjádření. Srpnová okupace vyvedla všechny
z iluzorních představ.
Doležal byl v těch dnech s dcerou v Jugoslávii na cestě
lodí podél jadranského pobřeží. Kritický 21. srpen ho zastihl v Zadaru, postup sovětských vojsk12 a události v Praze
sledoval v místním rozhlase a novinách. Chorvati poskytovali Čechům veškerou pomoc a podporu. Přátelé umělci ze
Slovinska malíře přesvědčovali, aby se do Československa
169
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K08 Výstava Karla Valtra, v pozadí Skleněný palác, tzv. Skleňák

K09 Zahájení výstavy Karla Valtra, 9. ledna 1966, zleva František Doležal, Miloslav Racek, Karel Valter

nevracel, nabízeli mu zázemí v Ljubljaně. Rozmýšlel se jen
krátce; uvážil svůj věk, starost o dítě a projekt Kramářovy
galerie, který ještě nepovažoval za zcela ztracený. Nebyl zvyklý odcházet od nedokončeného díla. Na konci srpna se vrátil do Prahy, byl svědkem rozpadu politické reprezentace,
která kapitulovala před moskevskými požadavky. Intervence cizích armád byla zastrašujícím zásahem do vnitropolitické situace, vojska byla brzy stahována mimo města
do vojenských prostorů, aby nedráždila svou přítomností
obyvatelstvo. Zklidnění situace bylo však jen zdánlivé.
Události spojené s okupací Československa nemohly
Doležala nechat klidným. Stejně jako reagoval ve 30. letech
na hrozby fašismu a válku ve Španělsku, vyjádřil drásavou
domácí situaci v několika obrazy: Velké mlčení (zastřelení
Marie Charouskové v Praze na Klárově), Město v noci I.,
v roce 1969 Město v noci II. a Hořící pochodeň (Jan Palach).
S tématem osobní zápalné oběti mladého člověka se v podstatě nikdy nevyrovnal, namaloval několik variant, většinu
z nich zničil.

které byl v té době pragmaticky ochoten k ideologickým
a dogmatickým ústupkům. Učinil nyní radikální krok,
jehož důsledky si jasně uvědomoval. Karlu Valtrovi napsal
26. prosince 1969:
Dnes, za současné nepřehledné situace, sami nevíme, kdy
budeme muset složit zbraně.
Já se zatím veškeré veřejné činnosti straním. Nezajímá
mne to! Nezúčastnil jsem se od léta téměř žádných schůzí
MSGr13 ani výstavní rady, ani planých schůzí v Praze 6. …
Připravuji si nové věci a začal jsem pracovat na tom Máchovském cyklu, který hodlám od teďka za rok vystavil v Litoměřicích. Zatím jsem vyřešil asi 15 pláten. Jde to pomalu,
pomaleji, nežli jsem předpokládal. … Starosti jsou i okolo
Svazu, od něhož je mj. odvislá i existence a činnost galerie.
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Politická situace se vyostřovala, začaly stranické prověrky, vyžadující projevy loyality s novým režimem, reprezentovaným prosovětskými dogmatickými komunisty.
Mnoho lidí bylo vyloučeno či vyškrtnuto ze strany, jiní z ní
sami vystupovali. K tomuto rozhodnutí dospěl i Doležal.
18. dubna 1969 odeslal Závodní organizaci KSČ, Svaz výtvarných umělců — obvod Praha 1, žádost o zrušení členství v KSČ, kterou zdůvodnil slovy:
K tomuto rozhodnutí jsem dospěl po zralé úvaze a uvážení všech okolností, které mi brání dodržovat proti své vůli
stranickou disciplinu a podřizovat se usnesením a direktivám, diktovaným potřebami a zájmy, jež ve mně vyvolávají
hluboký nesouhlas a s nimiž se nemohu vnitřně ztotožnit.
V souvislosti s tím chci zdůraznit, že svým rozhodnutím
nechci nic měnit na svém přesvědčení, které mne vedlo
k tomu, že jsem se po více než 40 let podílel na realisaci pozitivních stránek stranického programu.
Vrátil stranickou legitimaci, o jejíž znovuzískání tolik
usiloval po roce 1952, kdy byl z KSČ vyškrtnut, a kvůli

Činnost galerie sice nadále pokračovala podle původního
výstavního plánu, bylo však jasné, že se dlouho neudrží.
Doležal a výstavní komise Kramářovy galerie sestavili plán
až do roku 1972.14 Avšak vzápětí po zrušení výtvarnického

svazu v roce 1970 byly zrušeny i pozice komisařů galerií
a Doležal se svým týmem musel svou činnost v roce 1971
v galerii definitivně ukončit.
Politické dogmatiky vystřídal pragmatický směr vedený
Gustávem Husákem. Začala doba tzv. normalizace, původní umělecké svazy byly postupně zrušeny a nahrazeny
novými. Se zánikem svazu ukončily činnost i výtvarné skupiny včetně Indexu.
Jiří Šetlík v Dějinách českého výtvarného umění VI/I
v kapitole Léta sedmdesátá a osmdesátá popisuje situaci
po okupaci Československa stručnými slovy: Zavádění normalizace vyžadovalo, aby se jako první zrušil dosavadní
svaz výtvarníků, pod záminkou, že během let 1965—1969
zaujímal „kontrarevoluční postoje“. Přibližně jen osm procent jeho dosavadních členů bylo v roce 1970 jmenováno do
svazu nově zřízeného (Z 3700 členů zůstalo 300, z toho 56
členů KSČ — pozn. aut.). Český fond výtvarných umění
vzápětí podrobil umělce dalšímu ekonomickému nátlaku.
Pokud se umělci chtěli živit výtvarnou prací a vyhnout se
171
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K18 Zahájení výstavy Mezinárodní grafika, 6. června 1971. František Doležal, Pavel Bobek,
Miluška Voborníková

obvinění z příživnictví, museli se u fondu povinně registrovat.
Doležal v rámci reorganizace svazu v roce 1970 ztratil
členství. O registraci u fondu nepřišel, měl alespoň možnost pořídit si výtvarné potřeby ve specializovaných prodejnách, která v Praze byla v Platýzu. Materiál mohl koupit
pouze ten, kdo měl legitimaci svazu, fondu nebo studenta
výtvarné školy.15 Důchod jeho existenční situaci neřešil,
měl starost nejen o sebe, ale také o nezletilou dceru. Ztráta
členství ve svazu a vystoupení ze strany znamenala výrazné
omezení možnosti vystavovat a prodávat své obrazy. Přesto ze svého kritického stanoviska vůči kulturní politice
strany až do konce života (v červenci 1989) neustupoval.

romíra Funke, Karla Teige, Avantgardu Trnu, Lva Šimáka,
trojici ze Skupiny 42 — Gross, Hák, Zívr. Navštěvoval ateliéry, pomáhal přátelům s výběrem děl pro výstavy, které
pořádali i na jiných místech než v dejvické Kramářovce
(Stanislav Odvárko, Vladimír Antušek, Karel Valter, Ivan
Bednář, Pavel Laška, Luděk Tichý a další).

Fota na straně 173:
Instalace výstavy Giacomo Manzú, květen 1966
Vlevo nahoře: Antonín Kulda, Luděk Tichý, ?, Karel
Housa

V šedesátých letech se Doležalova publicistická činnost
omezila na referáty o výstavách v Kramářově galerii. Byl
pohlcen organizační prací v galerii a ve svazové pobočce,
rozvíjením mezinárodních kontaktů. Výstavy zahajoval,
pro některé psal text do katalogu. Koncipoval výstavní program světového umění, z českých výtvarníků připomněl
některé přátele z předválečných let — Františka Tröstra, Ja172

Vlevo dole: Uprostřed Julie Bérová, vpravo
Antonín Kulda, Luděk Tichý
Vpravo nahoře: Zleva Anna Podzemná, Jaroslav
Vaculík, ?, František Doležal, Jarmila Doležalová,
sedící Antonín Kulda, zády Julie Bérová
Vpravo dole: Jarmila Doležalová, František Doležal
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František Doležal: Picasso, Braque,
Derain, Filla, Kubišta

vK16 Zahájení výstavy slovinského umění, 11. srpna
1968. František Doležal, Ivan Bednář

Následující dva texty rámují existenci Kramářovy galerie let 1964—1971 pod Doležalovým vedením — od velkorysých a nadějných plánů k deziluzi z nastupujícího normalizačního centralismu.16
Když v roce 1979 Kahnweiler zemřel, vzpomenul na něj
Doležal životopisným medailonem, ve kterém vyzdvihl
jeho přátelství s Vincencem Kramářem.
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katalog první výstavy Galerie Vincence
Kramáře, září 1964

K15 Zákulisí Galerie Vincence Kramáře, po zahájení
výstavy České umění začátku 20. let, 24. října 1968.
Zleva Marie Hovorková, ?, Václav Hudeček, František
Doležal

Souborem olejů, kreseb a grafických listů z díla Pabla Picassa, Georgese Braqua, André Deraina, Bohumila Kubišty
a Emila Filly zahajujeme provoz nové pražské galerie, ustavené, aby sloužila stočtyřicetitisícové Praze 6 k soustavnému seznamování s progresivními výsledky soudobé
umělecké tvorby. Galerie uvádí v život ve spolupráci s Českým fondem výtvarných umění místní pobočka Svazu čs.
výtvarných umělců ve snaze vybudovat v této kulturně periferní části Prahy zařízení, které by se stalo v obvodu své
působnosti těžištěm všeho kulturního dění a soustředilo
kolem sebe a proponovaného Klubu umělců pracovníky
nejrůznějších tvůrčích oborů. spisovatele, novináře, výtvarné umělce, architekty, pracovníky v oboru divadla, hudby, televize, filmu atd.
Vystavovaný soubor, zahrnující rané ukázky z díla zakladatelů a hlavních představitelů francouzského a českého kubismu, pochází z proslavené sbírky prvního ředitele a zakladatele Národní galerie dr. Vincence Kramáře. Sbírka sama
je podstatně širší a obsahuje vedle ukázek kubismu též díla
klasiků Mánesa, Navrátila, Chittussiho, Slavíčka a Preislera,
z novější pokrokové tvorby pak raná díla Vincence Beneše,
Antonína Procházky,Václava Špály, Josefa Čapka, Alfreda Justitze, Bedřicha Feigla, Františka Tichého, Josefa Šímy aj.
Stísněný prostor, kterým galerie ne vlastní vinou disponuje, jakož i jiné vnější okolnosti nedovolily uvést na
pořad soubor v celém jeho rozsahu. Omezili jsme proto vý-

Jako posluchač Otakara Hostinského a příslušník generace, odchované jeho progresivními vědeckými a estetickými názory, usiloval Kramář o co nejužší sepětí umění
s reálnou skutečností a o jeho aktivní uplatnění ve veřejném životě. Smysl umění shledával v jeho revolucionizující síle, v jeho schopnosti působit na všestranný rozvoj lidské osobnosti. Tuto úlohu přisuzoval především umění,
rozcházejícímu se s duchem akademických programů, konvencí a tradic — umění živému, pokrokovému a vskutku
tvůrčímu, jež mělo být podle Kramářova programu zpřístupněno nejen zasvěceným jednotlivcům, nýbrž celé široké mase diváků. Uskutečnění těchto socializačních snah,
v nichž se Kramář ztotožňoval s Hostinským, se však ukázalo závislým na společenských poměrech a na jejich radikální přeměně. Toto poznání vedlo Vincence Kramáře do
tábora pokroku a utvrdilo jej v přesvědčení, že pokrok
v umění je neodlučně spjat s pokrokem společenským.
Opíraje se ve své vědecké a teoretické práci o materialistický světový názor a jeho dialektickou metodu a ztotožňuje cíle umělecké progrese s progresí politickou, stanul Vincenc Kramář po r. 1945 v řadách naší Komunistické
strany a zúčastnil se formování jejího prvního kulturněpolitického programu. Zásady a postuláty, které tu vytýčil,
jsou dodnes živé a znamenají pro formování socialistické
kultury velmi vážný přínos.

K17 Při zahájení výstavy Jeana Bazaina, 24. listopadu
1968. Autor podepisuje svůj katalog.

běr vystavovaných děl na autory, uvedené v záhlaví výstavy.
Expozice tím ale neutrpěla, naopak zdá se, získala na ucelenosti tím, že vyzvedá v Kramářově odkazu jeho nejvýznamnější část — díla, kterými Picasso společně s Braquem
a raným Derainem, u nás Filla se svými druhy z Osmy
a Skupiny, ohlašovali nástup nové éry ve vývoji evropského
výtvarného umění.
Kramář, jako průkopník a zasvěcený vykladač díla Picassova a Fillova a jako teoretik kubismu (autor publikace
Kubismus, Brno 1921), byl jedním z prvých, kdož rozpoznali dějinný význam tohoto hnutí, a stal se jedním z jeho
nejoddanějších přívrženců a propagátorů. K této úloze dospěl cestou odborného školení a neutuchajícího zájmu
o živou uměleckou praxi, který jej provázel po celý život.
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V zarůžovělých tmách, Žena v množném čísle, 1968, olej, plátno, 35 × 61 cm

Zelený neklid, Žena v množném čísle, 1966, olej, plátno, 49 × 81 cm

Pro generaci, jež rozvíjela své úsilí pod jeho vlivem, znamenal Vincenc Kramář velkou morální autoritu, vědce a teoretika, který kolem sebe soustřeďoval všechny mladé a činorodé síly, posiloval je v jejich tvůrčím hledání a statečně
obhajoval progresivní tendence a výsledky jejich činnosti.
Svými znalostmi, svou zásadovostí, kritičností a pevností
svého charakteru vytvořil Vincenc Kramář v našich představách předobraz osobnosti, bytostně spjaté s rozvojem
umění socialistické epochy. To je také důvodem, proč jeho
jméno vpisujeme na štít naší nové galerie.
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František Doležal: Mezinárodní
výstava grafiky — úryvek
úvodní slovo na zahájení výstavy,
6. červen 1971
Přehled naší dosavadné činnosti, rejstřík vystavujících autorů, oborových a skupinových výstav a vývojových celků,
které jsme tu v uplynulých letech uvedli na pořad, vyvrací
pak všechny generalisující soudy, výhrady a výtky jednostrannosti, které jsou v poslední době z různých stran vznášeny na adresu komisařů výstavních síní a jejich výstavních

komisí. Stejně liché a neopodstatněné jsou i výhrady k našemu mezinárodnímu programu.
V souvislosti s tím musím co nejrozhodněji odmítnout
názory, že tento druh výstav odvádí pozornost od tzv. „národní tradice“ a desorientuje mnohé, zejména mladé a začínající umělce.
My, kteří jsme až dosud vedli tuto galerii a snažili se
v duchu Kramářových zásad o její pokrokovou náplň, jsme
od prvopočátku přesvědčeni o něčem zcela jiném, a sice
o tom, že umění — ať se buduje v jakékoliv společenské formaci — nemůže žít v isolaci a že se může úspěšně rozvíjet
jedině v široké mezinárodní konfrontaci.
Uvádím zde tyto skutečnosti proto, poněvadž zmíněné
výtky a výhrady, které jsou nám přímo i nepřímo adresovány, patří do arsenálu argumentací, které nemálo přispěly
k tomu, že orgány nově se formujícího Svazu se v minulých dnech rozhodly zrušit výstavní komise všech pražských výstavních síní, odvolat z funkce jejich komisaře —
nahradí je tzv. „skupinou spolupracovníků“ — a výstavní
činnost centralisovat (řídit a usměrňovat prostřednictvím

skupiny, fungující pro všech 12 pražských výstavních síní).
Tímto rozhodnutím končí svou téměř sedmiletou činnost i naše výstavní komise a mně nezbývá, nežli abych
jejím členům — Aleně Novotné-Gutfreundové, Antonínu
Kuldovi, Vladimíru Rocmanovi, Luďkovi Tichému a Jaroslavu Vaculíkovi — z tohoto místa za jejich obětavou činnost poděkoval.17

František Doležal: Vzpomínka
na Kahweilera
Svobodné slovo, 10. únor 1979
V polovině ledna přinesl francouzský tisk zprávu, že v Paříži zemřel ve věku 94 let Picassův legendární druh, promotér a teoretik Daniel-Henry Kahnweiler, jehož jméno
bylo po celá desetiletí spjato s naším výtvarným životem.
177
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K21 Bez názvu (XII/70), 1970, kvaš, papír, 50 × 75 mm

K24nově Hrozba, Deník Marie, nedat. (1967), kvaš,
papír, 166 × 108 mm

K20 Malá lokální příhoda (19. září 1966), 1966, olej, plátno, 40 x 65 cm

Do Paříže přišel v roce 1907. Picasso právě dokončoval
Slečny z Avignonu, obraz, který signalizoval nástup kubismu.
Vybaven nepatrnou částkou peněz, otevřel Kahnweiler v Rue
Vignon malou galerii a mezi prvními, k nimž upoutal pozornost a jejich raná díla začal soustřeďovat, byli mladí, odmítaní a skandalizovaní malíři Derain, Vlaminck, Braque,
Van Dongen a Matisse. Když se pak seznámil s Picassem,
soustředil cele pozornost na jeho mimořádný talent. Uvědomil si, že nástupem kubismu, který našel v Picassovi
a Braquovi hlavní protagonisty, dochází v evropském umění
k vývojovému zvratu a nástupu nové výtvarné estetiky.
Třebaže široká veřejnost byla vystoupením Picassa
a umělců hlásících se ke kubistickému programu pobou178

řena, a majitelé galérií se k nim obraceli zády, Kahnweiler
se celou svou osobností postavil na jejich stranu. Uváděl je
ve známost výstavami, pořádanými po nejrůznějších evropských metropolích a přiváděl do své Boutique cubiste
první zájemce a sběratele.
Tuto slibně se rozvíjející činnost přerušila světová válka.
Kahnweiler z obavy, aby nebyl jako německý státní příslušník
zavlečen do boje proti Francouzů, galerii v r. 1914 uzavřel
a odejel do Švýcarska. Do Paříže se vrátil po válce, připraven
o své obrazy a kresby, které mu přes protest kulturních kruhů úřady zabavily jako nepřátelský německý majetek.
Začínal znovu jako tehdy po příchodu z Londýna.
V roce 1923 otevřel Galerii Simon, žel bez těch, které před

válkou uváděl na světové fórum a kteří za jeho nepřítomnosti vešli do smluvních závazků s jinými prosperujícími
galeriemi. Jediný, kdo s ním udržoval staré kontakty, byl
Picasso, smluvně zavázaný Galerii Rosenberg. Výsadní
právo na prodej svých děl mu poskytl ale až po druhé světové válce, kterou Kahnweiler prožil ilegálně mimo Paříž
v neokupované části Francie a kdy Galerie Simon změnila
své jména na dnešní Galerie Louise Leiris.
Ve dvacátých a třicátých letech, poznamenaných finančními starostmi, se Kahnweiler vedle galerijní práce věnoval též činnosti teoretické, kterou se začal zabývat již za
svého nuceného pobytu ve Švýcarsku. Tady začal 1914 až
1915 pracovat na publikaci Cesta ke kubismu, v níž sou-

středil hlavní pozornost na díla Picassa a Braqua a na předválečné období tzv. analytického kubismu. Kniha vyšla
v roce 1920 v Mnichově a byla později rozšířena o kapitoly
zasvěcené Juanu Grisovi a Ferdinandu Légerovi. Grisovi,
o jehož dílo opírala Galerie Simon po roce 1920 svou existenci, věnoval Kahnweiler dvě samostatné monografie, vydané 1928 v Lipsku a 1946 v Paříži. V letech 1948—49
vyšly další dvě Kahnweilerovy monografie, zabývající se
dílem Paula Kleea a plastickou tvorbou Picassovou. V roce
1958 pak vydalo stuttgartské nakladatelství nové ucelené
vydání Cesty ke kubismu.
Kahnweiler nebyl sám, kdo usiloval teoreticky vyložit
a formulovat principy kubistické tvorby. V její heroické
179
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K22 Přesto přese všechno II. (Source d'espoire II.),
1968, kvaš, papír, 85 × 77 mm

K23Kdo (12.10. 1969), 1969, kvaš, papír, 144 × 94 mm

K26nově Černá Venuše (Baudelaire), Žena v množném čísle, 1967, olej, plátno, 49 × 65 cm

epoše se o to pokoušeli i jiní. Apollinaire, Uhde18 apod. Většinou to byli spisovatelé, básníci i malíři. Jediný historik
umění mezi prvními vyznavači kubismu byl podle Kahnweilerova svědectví náš dr. Vincenc Kramář, teoretik, zakladatel a první ředitel naší Národní galerie. S Kahnweilerem se seznámil za svého studijního pobytu v Paříži
(1910—1913) a jeho prostřednoctvím navázal osobní kontakt s Picassem, Braquem, Derainem a dalšími příslušníky
kubistické školy. Své zkušenosti a poznatky shrnul pak Kramář do teoretické studie Kubismus, vydané v r. 1921 v Brně.
Kahnweiler byl Kramářovi též prostředníkem při zakládání
proslulé sbírky raného kubismu, která tvoří dnes součást
180

sbírek Národní galerie, podle Kahnweilerova výroku druhé
nejvybranější a nejucelenější sbírky tohoto druhu v Evropě.
Přátelství mezi Kahnweilerem a Kramářem, uzavřené
v době nástupu slavné kubistické generace, se stalo trvalým svazkem a mělo velice pozitivní vliv na československo-francouzské kulturní styky po celou dobu jejich života.
Zásluhou Kawnweilera se Praha seznámila s moderním
francouzským uměním ještě před první válkou. V roce
1923 poskytl Kahnweiler v Paříži též cenné rady a pomoc
komisi pro výběr francouzského umění do státních sbírek,
kterou vedl dr. Vincenc Kramář. S naším výtvarným děním
zůstal Kahnweiler ve styku i v dalších desetiletích. S Kra-

mářem udržoval pravidelné osobní a písemné kontakty
a naposledy jej navštívil v Praze roku 1959, rok před Kramářovou smrtí.
Prahu pak navštívil ještě dvakrát, a to v roce 1964, kdy
se tu otevírala Galerie Vincence Kramáře a Kahnweiler tu
uspořádal přednášku na téma Picasso a vývoj francouzského umění po 1900“ a v roce 1965, když tato galerie zahajovala výstavu Picassovy grafiky z majetku Galerie Louise Leiris. Dalším významným činem, kterým Kahnweiler
vyjádřil svůj vřelý vztah k Československu, k jeho historii
a pokrokové kultuře, byla rozsáhlá výstava Picassovy soudobé malířské tvorby, uspořádaná 1966 v pražském Má-

nesu. V těchto souvislostech nelze též opominout Kahnweilerův velkorysý dar patnácti vybraných Picassových
grafických listů, kterými obohatil grafickou sbírku Národní galerie.
Hodnotíme-li dnes při jeho odchodu Kahnweilerovy zásluhy o světovou i naší výtvarnou kulturu, nelze přitom nezdůraznit jeho lidské, morální a charakterové vlastnosti.
Přišel do Paříže ne, aby se obohatil, ale aby realizoval svůj
sen — sloužit umění, probojovávat jeho nové cesty a otevírat mu trvalý vstup do světových galerií. A tento sen se
mu dík jeho houževnatosti, pracovitosti, inteligenci a talentu podařilo uskutečnit.
181

11Dolezalnepatka260x230_Dolezal 260x230 2019 26/01/20 11:54 Stránka 182

Poznámky:
1

2

3
4
5
6
7

K28 Velké mlčení (Klárov), 1968, olej, plátno, 70 × 89 cm

8
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Šlo o rohový dům přímo proti budově ONV, v těsné blízkosti funkcionalistického Skleněného domu, tzv. Skleňáku, a ulice Národní
obrany 31, kde Doležal žil a měl ateliér.
Podle svědectví publikovaných deníků Jana Koblasy byla v padesátých letech na sbírku nejprve uvalena tzv. milionářská daň a poté
sbírka inventarizována a zabavena ministerstvem vnitra. Vincenci
Kramářovi byla ponechána pouze úloha „správce“ sbírky. Více viz
Koblasa, Jan: Záznamy z let padesátých a šedesátých, Vetus via, 2002.
Originál dopisu z 23. 3. 1968 je uložen v Archivu výtvarného umění.
Ministerstvo školství a kultury.
V originále chybně výtvarného umění.
Bývalá Vilímkova galerie na Národní třídě.
Mezi Doležalem a Chalupeckým byl také zásadní rozdíl v přístupu
k prezentování umění a umělců. Chalupecký vytvořil kolem sebe
a Špálovy galerie okruh výtvarníků, pro který se stal nejen teoretikem a kurátorem, ale také svým způsobem manažerem. Dokázal vyzdvihnout a podpořit ty prvky jejich tvorby, které souzněly se současnými světovými trendy, nechyběla mu v této věci jistá praktická
prozíravost. Když byl odvolán z vedení Špálovy galerie, zaměřil se
programově na „neoficiální umění“, které mělo díky jeho dřívějším
kontaktům usnadněn přístup na světový trh s uměním, zvláště u Medy Mládkové v New Yorku. (Výtvarná díla se dostávala do ciziny prostřednictvím československého Artcentra, platby ve valutách skončily ve státní kase, umělcům byly prodeje vypláceny v korunách. Toto
„neoficiální“ české umění se v posledních letech stalo předmětem diplomových prací, některých dosti kritických k obecně přijímanému
povědomí, že umělcům Chalupeckého okruhu byla v 70. a 80. letech
znemožněna tvůrčí činnost.) Doležal sledoval akuální trendy, avšak
k některým z nich měl výhrady, k těm, které se mu zdály za hranicí
umění, spíše jen jako hra a „nápady“. Považoval za dobré umění takové dílo, které je výsledkem tvůrčího úsilí, jeho atributem je pravdivost, zvládnuté řemeslo, není „laciné“ a dělané na efekt.
Historie Galerie Vincence Kramáře byla detailně popsána v knize
Štogrová, Jarmila: Máchovské zření Františka Doležala, Cherm 2006,
včetně vzpomínky historičky umění Evy Petrové, která s GVK spolupracovala. Heslo, soupis výstav a článků viz databáze Archivu výtvarného umění abART www.isabart.cz, uspořádané články k výstavní činnosti období let 1964—1971 předal Doležal v roce 1977 do
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Archivu Národní galerie.
Marie Došlá (1908—1982) patřila do rodiny, bydlela nedaleko v Raisově ulici, dennodenně přicházela po celou dobu Jarmiliny školní
docházky, jezdívala na Hlinnou a byla Doležalovi oporou v praktických záležitostech.
Základní škola na Náměstí Svobody, kam Jarmila chodila, byla přímo
vedle Kramářovy galerie.
Výstava se neobešla bez jistých problémů. V dodatku k citovanému
dopisu L. Vachtové napsal: Tlak stranického aparátu znovu vyvstal
v poslední době, kdy se vedení kulturního oddělení na ÚV ujal s. Auersperg. To se projevovalo v práci ministerstva i stranického tisku. Přesvědčil jsem se o tom sám u příležitosti své výstavy loňského roku v Kramářově galerii, kdy mi Jiří Šmíd odmítl reprodukovat cokoliv
z vystavených prací s odůvodněním, že my-výtvarníci chodíme v oblacích a neuvědomujeme si, že RP (Rudé právo, jehož byl Šmíd redaktorem) je napadáno čtenáři a funkcionáři, že reprodukuje díla abstraktního zaměření. Podle jeho sdělení měla redakce potíže dokonce
s uveřejněním zcela srozumitelného Fillova zátiší.
Vstup spojenecký vojsk Varšavské smlouvy pod velením Sovětského
svazu (SSSR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, specialisté z NDR).
Svazová sekce malířů, sochařů a grafiků.
Pro Doležala byla tragickou dehonestující tečkou za činností Kramářovy galerie v srpnu 1972 výstava Dokumenty o činnosti pravicově
oportunistických antisocialistických a kontrarevolučních sil v ČSSR v letech 1968—69, kterou zahájil nový komisař galerie Quido Fojtík.
V předsálí sedával také malíř František Ronovský a čekal, až půjde
někdo z přátel (Doležal byl jedním z nich) a koupí mu barvy, které
potřeboval. (Osobní svědectví autorky).
Ve funkci komisaře skončil také Jindřich Chalupecký ve Špálově galerii a Ludmila Vachtová v galerii na Karlově náměstí.
Následuje výčet poděkování spolupracovníkům mimo galerii.
František Doležal napsal úvod ke knize Uhde Wilhelm: Cesta k umění (Od Bismarcka k Picassovi), Nakladatelské družstvo Máje 1948,
Praha 1048
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L

MÁCHOVSKÝ
CYKLUS

Od malby věcí jsem přešel k tvorbě představ, od vnějšího modelu k modelu vnitřnímu. K malbě označované jako umění
symbolu. (František Doležal)

Autoři textů katalogů a recenzí výstav Františka Doležala
poukazují od šedesátých let na jeden rys malířovy tvorby
a tím je malba v cyklech. Jak jsme již uvedli, je však třeba
toto pojetí poněkud ujasnit.
Pojem cyklus Doležal poprvé použil v souvislosti s kvaši
po roce 1963, které byly podníceny dílem a životem Karla
Hynka Máchy. K Máchovi se opakovaně vracel již od třicátých let, od svého mládí, stráveného v blízkosti Divadla
E. F. Buriana, zvláště od roku 1936, kdy si kulturní veřejnost připomínala sto let od básníkovy smrti a Burian uvedl
moderní pojetí Máchových děl Máj a Kat. O čtvrt století
později se k máchovským motivům Doležal vrátil, nově je
promyslel a téma již neopustil ani v následujících desetiletích, znovu a znovu se k němu vracel. V tomto smyslu se dá
plně hovořit o cyklu a Doležal ho také jedinkrát použil
přímo v názvu: Máchovský cyklus. Jako o cyklu můžeme
svým způsobem hovořit také o Deníku Marie — malířův
vztah k přítelkyni Marii zcela nevyhasl a vracel se k němu
obrazy ještě v sedmdesátých letech.
184

V ostatních případech spíše než o cyklech by bylo přesnější mluvit o tvůrčích záměrech, o tvůrčím programu1.
Lépe lze pak porozumět experimentálním obrazům, které
Máchovskému cyklu předcházely, jednotlivým tematickým
celkům, které vznikaly souběžně s ním, a obrazovým deníkovým záznamům, které následovaly. Pro Doležala se postupem času řazení obrazů do „cyklů“ stalo tvůrčí metodou, při které promýšlel souvislost motivů, příležitostně
dílo přeřadil z jednoho souboru (cyklu) do druhého, v několika případech kvaš a následný obraz byly každý součástí
jiného tematického celku, podle souvislostí vzniku2.
Tolik pár slov na vysvětlenou, aby se čtenář a divák při
snaze orientovat se v Doležalově díle nenechal zmást vžitým pojmenováním, který nevystihuje pravou podstatu
věci, avšak budeme ho pro zjednodušení někdy používat.
Zvláště se mu nelze vyhnout při citování Doležalových
textů a dobových textů jiných autorů.

V roce 1969 se malíř cíleně ponořil do realizace velkých
obrazů Máchovského cyklu. V té době si už byl vědom, že
organizační a kurátorská práce v Galerii Vincence Kramáře
kvůli politickým poměrům v zemi spěje ke konci. Vrátil
185
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L01 Budoucí vlast, Máchovský cyklus, 1969, olej, plátno, 80 × 120 cm

stranickou legitimaci a věděl, co bude následovat. Vydal se
zcela na malířskou cestu s plnou silou tvůrčí energie, o níž
se do té doby musel dělit s prací pro Kramářovu galerii.
V Deníku Marie si ověřil, že jeho výtvarný názor dozrál a že
konečně našel způsob, jak neilustrativně pojmout své celoživotní zaujetí Máchou. Zúročil ozvuky surrealismu, válečné balkony, noční scenérie, demontáže i kvaše. Konečně
nalezl způsob a prostředek, jak svá citová pohnutí promítnout do racionálně budovaného obrazu.3 V rychlém sledu
namaloval zásadní motivy: Budoucí vlast, Ještě jednou
v mladosti své kraje, Máchův intimní deník, Básníkův mozek,
U jezera, Lori, Jarmila. V následujícím roce dál na cyklu
s velkou naléhavostí pracoval, připravoval výstavu v Kramářově galerii, kde měl pro ni ještě naplánovaný termín.
Namaloval Těžkomyslnost, dvě varianty Monologu vězně,
Popraviště, Vilém, Hrady zřené — témata, která svými
názvy odkazovala nejen k Máchovu dílu, ale k situaci, ve
které se Doležal nalézal a o které svědčil.
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František Doležal: Obrazy
z Máchovského cyklu 1963—1970
z besedy na vlastní výstavě v Galerii
Vincence Kramáře, 1970
Uvědomil jsem si několik faktů:
1. že Mácha byl revolucionář, objevitel a Edison moderní české literatury a poesie, a že nelze přistoupit k výkladu jeho života a díla s použitím starých, konservativních
prostředků
2. že máchovští ilustrátoři a vykladači (až na řídké výjimky) přehlédli jednu geniální definici, kterou v 30. letech
minulého století vyslovil Máchův současník a první životopisec — Karel Sabina, když charakterizoval Máj takto: Světový názor je duší díla, situace romantické jeho tělem a formou.

L02 Lori, Máchovský cyklus, 1969, olej, plátno, 120 × 90 cm
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L03 Básníkův mozek, Malý máchovský cyklus, 1963, kvaš, papír, 130 × 100 mm
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L04 Básníkův mozek, Máchovský cyklus, 1969, olej, plátno, 110 × 80 cm
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L05 Jarmila, Máchovský cyklus, 1969, olej, plátno, 70 × 98 cm

Důsledek tohoto „přehlédnutí“ je, že máchovská ilustrace zůstává na povrchu, opomíjí jádro věci a soustřeďuje
pozornost na romantickou kulisu. (Jsou výjimky: Štyrský,
Toyen, Makovský: Spoutaný Prometheus, něco ze Svolinského: portrét KHM z r. 1938 — v současné době Jaroslav
Cheben, snad i jiní, nevím)
3. že Máj není jediným dílem, které si zaslouží pozornost — že jsou jednotlivé básně, prosy (Cikáni, Křivoklad,
Marinka), dramatické pokusy, deníky a zápisníky, které je
nutno prostudovat a seznámit se tak s celkovým profilem
básníkovy osobnosti
4. že bez důkladné znalosti celého díla a bez pochopení
jeho revoluční a novátorské náplně nelze úspěšně zvládnout jeho složitou a stále živou problematiku.
Takto připraven jsem začal koncem r. 1962 na malých
190

formátech hledat formu a prostředky k nynější práci. Touto
experimentací jsem se zabýval celý rok 1963 a částečně
ještě v r. 1964/65.
Na dosažené výsledky jsem navázal ve dvou obrazových
cyklech, které vznikly v době mezi r. 1964—1968.
První cyklus (zahrnoval drobné a střední formáty) jsem
nazval po nezvalovsku Žena v množném čísle a vystavoval
jej v minulém roce /1969/ v táborském divadle.
Druhý cyklus jsem nazval Deník Marie, obsahoval něco
okolo 25 obrazů. Některé z nich jsem vystavoval před třemi
lety zde v GVK, něco na výstavách skupiny Index a na letošní výstavě v Západním Berlíně.
Máchovský cyklus jsem začal malovat loni v září. Všechno to vzniklo na Litoměřicku, v prostředí, do něhož zajíždím již od r. 1956 a kde jsem také vytvořil řadu obrazů ze

L06 Abaelard Heloise, Máchovský cyklus, 1969, olej, plátno, 90 × 120 cm

Středohoří a starých Litoměřic.
Nechci Máchu ilustrovat, nýbrž svým způsobem interpretovat. Chci vytvářet básnické obrazy.
Pracuji metodou, podobnou Máchovi — metodou
v podstatě surrealistickou: z útržků reality, ze znaků a symbolů vytvářím novou obrazovou, autonomní realitu. Malba
v podstatě plošná, neilusionistická, děj se odehrává v neskutečném prostoru, některé obrazy jsou řešeny jako velká
zátiší (i krajinářská). Zobrazeny jsou pouze některé úseky
básní, Máje, Křivokladu, intimního deníku. Jakési vnitřní
portréty Lori, Marinky, Jarmily atd.
Miloslav Racek v katalogu zmíněné výstavy z roku 1970
napsal:
„Mácha otevřel Františkovi Doležalovi cestu k jeho

vlastní výtvarné minulosti, podnítil ho, aby znovu zvážil
záměry a výsledky své předválečné, surrealisticky orientované malby. Doležalovo setkání s Máchou nebylo tehdy náhodné, naopak bylo výsledkem vnitřní duchovní i citové
resonance. Především Máchův intimní deník se stával v letech 1962 až 1964 hlavní osou nejen Doležalova Máchovského cyklu, ale i celé jeho tehdejší tvorby; bez něho by později sotva vznikl i další důležitý cyklus obrazů, který
Doležal nazval Deník Marie. Mácha podnítil Doležala
k tomu, aby se mu malba znovu stala prostředkem ke sdělení nejvnitřnějších představ a životních vyznání. Doležalovy máchovské motivy totiž nejsou ilustracemi textu, ale
jsou parafrázemi, do nichž významnou měrou vstoupil
jeho vlastní vnitřní svět. Doležal volil zprvu drobný formát
a malbu kvašem, protože mu to umožnilo jak automatič191
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L07 Ještě jednou v mladosti mé kraje, Máchovský cyklus, 1969, olej, plátno, 90 × 145 cm

L08 Phönix, Máchovský cyklus, 1969, olej, plátno, 145 × 90 cm
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nost v plynutí výtvarných představ, tak i bezprostřednost
a čerstvost v malířském vyjádření. Křehký lyrismus je pak
přítomen i v motivech, vyjadřujících dramatické či dokonce tragické konflikty. Některé z těchto drobných kvašů
později daly podnět k namalování rozměrnějších olejů, jiné
se však tomu vzpěčovaly a zachovaly si svou jedinečnost
a neopakovatelnost.
V minulém roce se máchovská tematika stala znovu
ústředním problémem Doležalových obrazů. Opět, jako
tomu bylo dříve, tak ani v nich se nevyjadřuje konvenčními
symboly, ale hledá nové, které mají často natolik subjektivní platnost, že pro diváka posunují obraz až na pomezí
abstrakce. Spontánní plynutí představ je v těchto obrazech
korigováno malířskou kázní a logikou obrazové skladby.
Někde nalézáme ještě útržky reality, navozující téma, jinde
malířské vyjádření spoléhá většinou na emotivní působivost forem a barev. Barvám přisuzuje Doležal obzvláštní
význam; kultivovaně je zpracovává a uvádí do jemných
a vybraných harmonií. Neumím si představit, že by Fran-

tišek Doležal svůj Máchovský cyklus někdy definitivně uzavřel4. Natolik ho totiž včlenil do své tvorby a prolnul s ním
své životní osudy, že se bude spíše jako doposud čas od
času vracet k jeho stále živé problematice a přiřazovat
k němu další a další články.“
Miloslav Racek k výstavě, která se konala v roce 1971 v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou, nazvané Obrazy,
kresby, koláže 1928—1971, shrnul Doležalova máchovská
východiska znovu a ještě detailněji:
„Máchovská tematika v Doležalově díle posledních let
má dvě fáze. První, experimentální z r. 1963—1964, zahrnuje drobné studijní a přípravné práce, druhou pak cyklus
obrazů z let 1969—1971. Mezidobí vyplňují experimentální práce a obrazy, v nichž se prolíná malířův vnitřní svět
s reminiscencemi a impulsy, které naň doléhají z vnějška
(Atomový věk, Ku—Klux—Klan, Smrt Juliana Grimaua, Poslední šach, Pozdrav kosmonautovi apod.). Současná výstava Františka Doležala má v jistém smyslu manifestační
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charakter, vyjadřující rozchod s vlastní téměř dvacetiletou
předchozí malířskou praxí a záměrné navázání na předválečné surrealistické období. Nevrací se k surrealismu pro
lákavost formálních principů, ale proto, že v něm nalézá
mluvu nejvíce přiléhavou a sdělnou, která mu umožňuje
tlumočit naléhavé představy a životní vyznání. Uvědomuje
si, že surrealismus 30. let překonal své klasické údobí a nesnaží se oživovat po výtvarné stránce svou surrealistickou
minulost s abecedou tehdejších metafor a symbolů. Jde
dále a rozvíjí jej do poloh, odpovídajících potřebám
a duchu šedesátých a sedmdesátých let.
V prvních Doležalových pracích z let 1963—1965 se
ještě poměrně často objevují torza reálných objektů-symbolů či jejich zřetelných transfigurací, napovídajících významovou polohu díla. Jsou sledovatelné v drobné experimentální tvorbě i v některých olejích, především z cyklu
malého formátu. Poznenáhlu však Doležalovy obrazy pozměňují svou podobu a o tomto procesu nám mnohé napoví i jejich různé fáze v průběhu vznikání. Doležal se totiž
k některým z nich vrací a při každém novém zásahu do díla
ztrácí tak pozvolna přírodní tvar svou organickou podobu
a proměňuje se spíše v konstruovaný znak. Tím se do jedné
roviny dostává po výtvarné stránce člověk, živoucí organismus a svět věcí a techniky.
František Doležal i v nynější tvorbě buduje obraz na základě logiky obrazové skladby a spontánnost představ koriguje snahou po řádu a konstrukci. Tím respektuje tradiční malířské kvality a ocitá se nutně před problémem, jak
spojit v obrazovou jednotu tyto různé, většinou navzájem
protikladné hodnoty. Při důrazu kladeném na skladebnou
kázeň získávají Doležalovy obrazy řád téměř svébytný,
který zdánlivě by mohl být i abstraktní povahy, kdyby nebyl
diktován touhou tlumočit především autorovy vnitřní pro194

L09 Ani labuť ani luna, 1970, olej, plátno, 120 × 60 cm

žitky. Doležal si z malby vytváří jakýsi deník, v němž se obrážejí jak neklidné životní osudy, tak i děje a události vnějšího světa. Usiluje o malbu vyrůstající z osobních dramat,
v nichž se zrcadlí touha po poesii, zbavené jakékoliv závislosti na literatuře a konvenční symbolice. Hlavní důraz
klade přitom na barvu, její valéry, světelné a psychologické

L10 Popraviště, Máchovský cyklus, 1970, olej, plátno, 120 × 80 cm
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Ludvík Kundera: Malíř máchovských
cyklů — úryvek
L12 Hrady zřené, Malý máchovský cyklus, 1970, kvaš,
papír, 57 × 67 mm

text katalogu ývstavy, 2000 6

působení. Barvu kultivovaně zpracovává a uvádí do jemných a vybraných harmonií.“

V roce 1987 zprostředkoval Karel Valter příteli Doležalovi
kontakt s básníkem Ludvíkem Kunderou. Spojoval je především hluboký vztah k Máchovi, nalézali však společnou
notu i díky předválečné avantgardě, surrealismu a Skupině
Ra, také v lásce k Litoměřicím, kde básník studoval na gymnasiu. V červnu 1989 napsal: Vážený a milý F. D., Karel Valter mi naznačuje, že byste nepohrdl mým textovým doprovodem k Vašemu máchovskému cyklu, tedy k fotografiím
těchto prací. Ano! Rád to udělám. Od prvé chvíle, kdy jsem
tehda u Vás trochu blíže nahlédl do Vaší tvorby, je to dokonce
můj „tichý sen“. Koncipuji pomalu své texty (eseje, básně
v próze, řeči atd.) jako určitý názorový celek — a Vy mi
v něm prostě chybíte. I budu povděčen za bližší. Snad by se
to ani moc nevleklo. Klíčí totiž ve mně, starém máchologovi,
jakýsi nápad. Mám-li nápad, není už k textu daleko.
Malíř reagoval obratem, svěřil se se svým plánem vydat
tiskem Malý máchovský cyklus s literárním doprovodem
Ludvíka Kundery. Zaslal mu fotografie kvašů, na které Kundera zareagoval v následujícím dopise slovy: je to velmi
krásné. (Toho slova používám jen zřídkakdy.) A navrhl smě196

L16 Marinka, 1970, Máchovský cyklus, olej, plátno,
120 x 75 cm

rovat knížku na Máchův (i Doležalův) výroční rok 1990.
Na svůj dopis už nedostal odpověď, malíř týden po jeho
obdržení náhle zemřel. Ludvík Kundera napsal v kondolenci: Večer před tou zprávou jsem se probíral cyklem jeho 26
barevných máchovských fotografií, k nimž jsem chtěl — a napíšu! — text. Malíř František Doležal bude vyvolán jménem.
V roce 2000 uspořádalo litoměřické muzeum v Galerii
Ve dvoře (tzv. gotické dvojče) výstavu Františka Doležala.
Text katalogu napsal a výstavu zahájil Ludvík Kundera, kterého město poctilo v tom roce titulem čestného občanství.
Splatil tak čestný dluh, který vůči malíři pociťoval.5

Obrazy obou cyklů se zcela vymykají ilustracím, v tom se
shodli všichni, kteří o cyklech psali. Kdo převelmi touží po
romantických gestech, nalezne několik málo takto interpretovatelných drobností: obrys Poutníka, západ slunce,
zhusta modré pozadí (doslovný „modrý květ“ romantiky
nikoli), přízrak, něco málo z Hradů zřených, jezero, sráz
z Pouti krkonošské… Sotva co víc. Ve svém „venkovském
ateliéru“ (nikoli v Litoměřicích, nýbrž v Hlinné, vísce poblíž Litoměřic) pronikal malíř Doležal do máchovského
světa velmi urputně, velmi naléhavě, zcela po svém. Nemohl nerozpoznat Máchovu rozpornost jako pozitivní
znak, a proto neváhá „vyšinout“ kompozici proti osovým
zvyklostem, dát monochromní plochu tam, kde bychom —
ve smyslu starobyle pojaté „harmoničnosti“ — čekali druhý
či třetí objekt, nebojí se naznačit tělo, pleť jen narůžovělým
minifragmentem… Někdy jsme v pokušení hledat ve
stavbě těchto obrazů kubištovský zlatý řez, veleskrytý
ovšem, malíř na přímou otázku po tomto stavebném elementu neřekl ano ani ne, jen se „iracionálně“ usmíval.
Velká je redukce na Doležalových obrazech. Postupujeme-li, např. na obrazu Popraviště, zespodu, tedy: náznak
roucha, přísně vodorovná čára horizontu, nad ním obdélník — spíš tedy zkratka guillotiny. Jinak samá tma. Doležal,
jak víme, skrytý divadelník, zná důležitost kostýmu. Vystačí
mu z něho fragment. Nedopnutý kabát, otevřená kapsa. Postava zmizela. Obraz Hynek a Jarmila (1963) je už vlastně
náčrt celé divadelní scény i s pohnutým jevištním děním.

L15 Znělka II, Malý máchovský cyklus, 1970, kvaš,
papír, 65 × 57 mm

Obraz U jezera vystačil ve své druhé verzi z roku 1982
s pouhými dvěma objekty volně se vznášejícími v absolutnu tmy: s náznakem suknice, která může být i fragmentem tváře, a s drobnou maskou. V třetí verzi (1983) je
spodní objekt „bájeslovně“ figurální, létavý předmět je rozsochatější a barevnější než „maska“. Obraz s autenticky máchovským názvem Ani labuť ani Lůna má dvě radikálně odlišné verze. Na první z roku 1963 se vznášejí dva ptáci, bílý
a modrý, v milostném objetí, zcela dole jsou dvě barevnější
ptačí hlavy. Číhající? Mysteriózní je pod ptačími zobáky
svítící nepravidelný bod. Na lunu jaksi málo… Druhá verze
z roku 1970 je abstraktní: dva objekty, malý a větší, docela
dole nepatrný rovný obzor. Z roku 1970 je i rozměrný
obraz, jehož názvem je citát z Máchovy korespondence:
Moje holka když jí krmí dva. Na štaflích či na stole je zátiší
s předměty nejasnými, mnohoznačnými. Určit lze útvar podobný stanu a půlku ženské tváře, pozadí tvoří dva tóny
modré. Od obrazu Hrady zřené existuje galerijní popis:
Před tyrkysovým pozadím oblohy stylizovaná krajina
sestávající z nepravidelných ploch temně zelených, černých
a šedých se světle šedými konturami a na nich umístěnými
197
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L14 Intermezzo, Malý máchovský cyklus, 1963, kvaš,
papír, 174 × 132 mm
L13 Hrady spatřené, Máchovský cyklus, 1970, olej, plátno, 70 × 95 cm

siluetami hradů: Zvířetic, Bezdězu atd. Krajina, v níž bloudí
sen (1983—1984) je jednoduchá: na okrové obloze tři temné tvary, zcela dole „sopečný“ horizont Českého středohoří.
Z popisů, byť letmých, vyplývá několik společných
znaků Doležalova „máchovského malování“. Především je
to tvarová neurčitost, mnohovrstevnatost. Divákovi se otvírá volné pole k interpretacím. Názvy obrazů zužují
mnohé asociace jen pramálo. Odkazy na postavy Máchových děl (Hynek, Jarmila, kat…) nebo na jeho život (Lori)
jsou jen přibližným „návodem“, máchovské citáty navozují
atmosféru bezpečněji, ale i z přímého srovnání textu (třeba
básně Ani labuť ani Lůna) s obrazem příliš mnoho analytických klíčů neplyne. V malém Máchovském cyklu nalézáme jisté vodítko: častěji se namísto názvu uvádí Z Máchova intimního deníku, Z italské cesty, Z korespondence.
198

Někdy je naznačeno i místo, kde v těchto textech hledat výchozí pasáž (např. Žárlivost). Vyplatí se věnovat pozornost
Doležalovu tvarosloví. V dobrých dvou třetinách obrazů
obou Máchovských cyklů vzlétají a volně se vznášejí nepravidelné cáry (rouch, papírů, mračen), málokdy se dají
jednoznačně interpretovat (figurálně, předmětně), leč někdy se podobají zvětšeným kolážím, nikoli však stříhaným,
nýbrž trhaným. (Trhaný papír je životnější!) Tvary visící
z horní hrany obrazu, prudké „řezy“ na okrajích směřující
k přesnější stavbě, naznačené šňůry mezi objekty a koneckonců i „schéma šatů“ vytvářejí úhrnem prostor, pro nějž
má čeština jediné slovo: přeludný. Plošnost, vytvářející
místy ony létavé tvary-cáry, tomuto pojmu neodporuje.
Ale to vše jsou jen poznámky formalistovy. Jsou to jen
pomocné klíčky. Skutečný velký klíč je ukryt v houštinách

emocionality. Ocitáme se tak v končinách těžké zvažitelnosti, ne-li v oblastech nezvažitelných, takže mluvíme
o tom, že tyto obrazy „dýší něčím zvláštním“, že fascinují,
ba dráždí mnohost možných výkladů, neboť mají mimořádně silné „citové fluidum“. To vše jsou úvahy veskrze logické, jenže v tuto chvíli se český člověk nutně začne poptávat po podobě, kvalitě a zpřesnění cítěného citu.
Odpověď nemusí být jednoznačná, železobetonoví racionalisté před uměním vždy nutně ztroskotají na prahu
takovýchto otázek a dát divákovi absolutní svobodu pořád
není populární. I troufám si vyslovit svou odpověď, aniž ji
považuji za nezbytně nutnou.
František Doležal promítal do intimního deníku svého
díla, svých cyklů, intimní deník Máchova díla i jeho intimních deníků. Není důležité, natož pak nutné vypreparovat
to, co je Máchovo, a to, co je Doležalovo, ladem by zůstala
vrstva v umění nejdůležitější: fantazie. Což je říše svobody.

L11 Moje holka když jí krmí dva (Korespondence),
Máchovský cyklus, 1970, olej, plátno, 140 x 70 cm
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Poznámky:
1

L17 Krajina Máchových Cikánů, Máchovský cyklus, 1972, olej, plátno, 70 x 140 cm

2

3

4
5
6
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Vzpomeňme na druhou polovinu 50. let, kdy bylo Doležalovým tvůrčím plánem vytvořit soubor obrazů mizejícího města Litoměřice
a krajinu Českého středohoří. A v rozhovoru se Stanislavem Hruškou, publikovaném v březnu 1979 v Průboji, řekl o svých plánech:
Chci nadále intenzivně malovat a rozvíjet svůj dosavadní tvůrčí program.
Například kvaš Znělka II z roku 1970 je součástí Malého máchovského cyklu, zatímco obraz Zátoka byl autorem v roce 1973 zařazen
do Reminiscencí na České středohoří — viz obr.
Tohoto pojetí se nevzdal ani v následujících Reminiscencích na České
středohoří, Chile 73, Jugoslávském cyklu a Poctách, ani ve dvou obrazových denících svých osobních vztahů Poselství naděje a Signály
času, jak ještě později ukážeme.
Racek měl v této věci naprosto přesný odhad. Doležalův poslední
máchovský obraz Intimní deník II. je datován rokem 1987.
Vyjádřil se tak v dopise Jarmile Štogrové v roce 1991.
Text katalogu František Doležal: Komorní výběr z díla (Nejen z Máchovského cyklu) k výstavě v Litoměřicích v Galerii Ve dvoře a v Městské galerii ve Vysokém Mýtě
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