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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174409
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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174409
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz




2010



1

O B S A H

Téma Kundera ..............................................................................................................................................................................3
      Vojen Drlík

Bájeèná léta pod psa s Ludvíkem Kunderou ..........................................................................................................11
      Miroslav Plešák

dùm è. 124 .....................................................................................................................................................................................17
      Karel Prášek

Ludvík Kundera .......................................................................................................................................................................... 19
Ludvík Kundera spisovatel .................................................................................................................................................. 29
Ludvík Kundera dramatik .................................................................................................................................................... 39
Ludvík Kundera výtvarník .................................................................................................................................................... 55
Ludvík Kundera pøekladatel, editor ............................................................................................................................... 67
Kalendárium ............................................................................................................................................................................... 75
      Romana Macháèková



2Jan Rajlich st. Rub I, 19 x 19 cm, 1981 - první  z vìtšího cyklu serigrafií Ruby s psanými fragmentem.



3

T É M A  K U N D E R A

se rozlévá do veliké šíøe a na všechny stra-
ny. Mínìny jsou strany umìlecké, protože 
ve svém obsahu pojímá literaturu, hudbu 
i výtvarné umìní a to jednotlivì a nìkdy 
i souèasnì. A mohou být dokonce mínìny 
i strany zemìpisné. Dìlení je ovšem v tomto 
pøípadì „pouze“ dvoupólové - pohybuje se 
mezi Moravou a Francií. Dokonce v identi-
fikaci jednoznaènì nepomáhá ani pøiøaze-
ní pøíslušného vlastního jména. Ludvík mùže 
ztìlesòovat hudbu stejnì jako literaturu nebo 
dokonce výtvarné umìní. Ani Milan není 
„jen“ romanopisec. Snad jen Rudolf zùstal 
nejvíce vìrný svému malíøskému kopytu.

Naším „kunderovským“ tématem je Ludvík 
Kundera, dalo by se øíci mladší. Na rozdíl od 
svého strýce stejného jména, který se hono-
sil hodinami strávenými v uèení u mistra Ja-
náèka, stal se vynikajícím klavíristou a poslé-
ze se i zasloužil o zrod brnìnské umìlecké 
akademie – samozøejmì Janáèkovy, tvrdí 
tento Ludvík II., jeho synovec, že pro hudbu 

nemá nadání. Není sice zcela jisté, zdali je 
to tak úplnì pravda, ale mìjme to pøedbìž-
nì za bernou minci. Tento Ludvík Kundera si 
to ale vynahrazuje ve všech ostatních umì-
nách – je stejnì tak básníkem jako dramati-
kem, výtvarným umìlcem, jako vykladaèem 
výtvarného umìní, autorem textù stejnì jako 
iniciátorem a autorem knih. Mnohost èinnos-
tí, jež komentátora svádí k využití okøídlené-
ho termínu renesanèní, je v pøípadì Ludvíka 
Kundery záchrannì vyvažována systema-
tièností, a to v míøe, jež si nic nezadá s po-
stupy pamìśových institucí. Je v tom záruka 
bezpeèné orientace, ale pro vnìjšího pozo-
rovatele i nebezpeèné lákadlo, ba možná 
dokonce nebezpeèná past. Již utøídìný ma-
teriál, a priori vyselektovaný tvùrcem a jím 
pøedbìžnì interpretovaný, má neobyèejnou 
sugestivní sílu. Vykladaè musí prokázat znaè-
nou dávku svéhlavosti, aby odolal všem lá-
kadlùm, jež mu v podobì dokonalých infor-
mací a jejich uspoøádání zdánlivì usnadòují 
proces empatie a zároveò znesnadòují pos-
tulování vlastních výkladových kritérií.
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Pojmout celou Kunderovu èinnost je ovšem 
podnik již zpoèátku ohrožovaný obrovskou 
šíøí a prominentním prostøedím, v nìmž se 
odehrává. Vlastní dílo je trvale doprovázeno 
širokým národním a nadnárodním kontex-
tem, ba èasto se do nìj vnoøuje až do ne-
urèitého tušení, aby se pak znovu vynoøilo 
v novém a neèekaném sousedství. Mnohé 
z toho je dùsledkem té èásti umìlecké pro-
fese, jež se dá nazvat umìleckým øemeslem. 
Tím není mínìna obsedantní záliba v potištì-
ném papírovém materiálu až rozmaøile lhos-
tejná k množství jeho repeticí anebo s ním 
zacházející zpùsobem spíše obvyklým v ate-
liérech grafikù èíslujících své listy. Tam samo-
zøejmì Kundera  t a k é  dospìl. Ale v tomto 
pøípadì míøíme na pole literatury, jejíž samo-
zøejmou souèástí je v Kunderovì pøípadì i li-
teratura za hranicemi národního jazyka, a to 
dokonce nejen coby pøekladatelský výkon, 
ale i jako výkon autonomnì autorský, má-
me-li na mysli básnì psané v nìmèinì, což 
není v historii èeské literatury zcela výjimeè-
né, ale pøece jen v našich dobách již ponì-
kud neobvyklé. Námitka, že podobný pøíklad 

je možný najít pod stejným jménem, platí po-
chopitelnì stejnì jako pøípad ze zemì ještì 
vzdálenìjší, mùžeme-li tak oznaèit Listopado-
vo Portugalsko, tedy autora, s nímž se autor 
cítí být vnitønì spojen. 

Dvojdomost, jakkoli je její vnitøní hranice ply-
nulá a mnohdy docela neznatelná, není 
pouhými dvìma stranami jedné mince. Do-
stává jiné akcenty v domácím a jiné v mimo-
èeském kontextu. V prostøedí èeského jazyka 
ustupuje zprostøedkovatel, pøekladatel i vyk-
ladaè do pozadí, zvláštì v posledních dva-
ceti letech, kdy autor až horeènatì dohání 
všechno, co mu nebylo dopøáno ve dvace-
tiletí pøedcházejícím. Plnì se uplatòuje jako 
svébytný autor, zatímco jeho zprostøedkova-
telskou práci zastiòují jména, jimž dìlá místo 
v èeském prostøedí. Jinými slovy, pøekladatel 
je volky nevolky za pøekládaným autorem, 
jen ve výjimeèných okamžicích vstupuje 
do našeho literárního povìdomí spoleènì 
s ním jako jeho zcela rovnocenný partner. 
To je jistì pøípad Èapkova pøekladu mo-
derní francouzské poezie a možná nìkolika 
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málo pøípadù dalších, mezi nìž mùžeme za-
hrnout i Kunderova (a Vápeníkova) Bertolta 
Brechta. Pøeklady z Brechta doprovázel tak-
øka módní divadelní zájem  (a to nejen na 
scénì, k níž mìl Kundera nejblíž). Brechtova 
èeská divadelní pøítomnost dokonce zbyt-
nìla až na pokraj hesla Dosti Brechta. Že se 
jeho obsah nakonec naplnil, o to se postara-
la nová politická realita. V ní už nešlo o mýty, 
natož o ideály, dokonce ani ne o pøedstírá-
ní víry. Staèilo praktikovat „reálné“. V èeské 
„reálné“ praxi Bertolt Brecht neobstál, stejnì 
jako jeho pøekladatel.

Vraśme se však k autorovi, tak èasto mizejí-
cím za slavnými souèasníky nebo klíèovými 
událostmi. Ludvík Kundera je ze své podstaty 
básník. Souhrnnì vycházející dílo to potvrzu-
je nejen objemem, ale pøedevším výpovìdí. 
Báseò, verš, je primárním kamenem jeho pí-
semného vyjádøení, zde pramení jeho veš-
kerá slovesná kapacita. Sám kdesi pozna-
menává, že východiskem mu byl sen. To jej 
pøivedlo k surrealismu. Troufám si tvrdit, že je 
to však denní snìní, zpùsob pozorování sku-

teènosti kolem zbystøeným vìdomím asocia-
ce a leckdy až rafinované práce s jazykem. 
Není to odpoutané snìní pohánìné proudy 
stoupajícími z hlubin jazykového magmatu. 
Kunderovy verše si udržují kontakt s každo-
denní realitou, jsou ovšem i v pøípadì nejtìs-
nìjšího pøiblížení k problému doby vzdáleny 
pouhému popisu èi dokonce aktuálnímu 
popìvku.

Jdìte mezi dráty / nejsou nabité / ale uvízlo 
na nich pøemnoho narudlé nadìje (Okna, 
sb. Cesty)…Pøišli muži potu a olova / kovové 
noci / smrt zaseknutá do jejich masa …‘A dál, 
sb. Pozorné oèi) Ještì se drolily domy / ještì 
pálily rány…(Je den, sb. Šalebné vìci).

Nejtìsnìjší spojení vnìjší reality s básnickým 
vyjadøováním pøedstavuje rozmìrné pásmo 
Historie velikého Kýžala. Útvar, který se dostal 
až na hranici dramatu a byl urèen k veøejné-
mu pøednesu, nezastøenì souznìl s dobo-
vou snahou o politické korektury. Po tehdy 
významných sjezdech „Strany“ a spisovatelù 
vysvitla nadìje na nápravu nejkøiklavìjších 
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chyb a na nové smìøování „lépe a radostnì-
ji“ na cestì za uskuteènìním ideální spoleè-
nosti. Kunderova sarkastická kritika spojená 
s ironickým výsmìchem ale nemíøila na pod-
statu systému. Autor byl stále integrální sou-
èástí jeho kulturnìpolitické struktury (a nebyl 
zdaleka sám). Nestál „na druhém bøehu“ 
nebo dokonce „na druhé stranì barikády“. 
Jakkoli tedy nemíøila kritika ve Velkém Kýža-
lovi na samu podstatu systému, v dobì vá-
havých krokù vpøed a vzad Historie velkého 
Kýžala hrozila být nebezpeèným vykroèením 
substanciálním smìrem. Celkem pochopitel-
nì se proto nesetkala s oficiálním souhla-
sem a na své zveøejnìní musela poèkat až 
do následujícího desítiletí, dnes oznaèova-
ného jako „zlatá léta šedesátá“. Že u jejího 
zrodu stál Brecht naznaèuje sám autor, ale 
i bez tohoto pøiznání je snadné souvislost od-
halit. „Songy“ a øada komentáøù dosvìdèují, 
že Kýžal vznikal paralelnì s prací na pøekla-
dech Brechtových her a možná si z nich od-
nesl i kus „soudružské odvahy“.

Od poèátku je Kunderova poezie i velmi 
pøesným a detailním deníkem. Není kroni-
kou, ale èasto až dokumentárním zápisem 
události, prožitku, situace. Zprvu takøka nepo-
støehnutelnì vklínìná do surreálných obrazù 
probleskuje každodenní realita s narùstají-
cí naléhavostí a intenzitou. Naplno tato ten-
dence „propuká“ v Letní knize pøání a stíž-
ností: „28, 34 nebo 47 èeských a slovenských 
básníkù / se sjelo 16. srpna 1958 v Pacovì…“ 
(Hold Antonínu Sovovi).

Tìsnìjší dotek s vìcmi veøejnými zùstává pøi-
bližnì od této doby vyhrazen rozsáhlejším 
útvarùm, pøedevším dramatickým, a ty také 
procházejí všemi protivenstvími, jež kriticky 
naladìné tvorbì klade do cesty „budová-
ní lepší spoleènosti“, resp. „reálného socia-
lismu“.

Jakoby v pozadí se ocitá autorova prozaic-
ká tvorba. I ona se pohybuje mezi dvìma 
póly – za zprvu autonomní, bezvýhradnì 
sledující surrealistickou metodu, se vynoøuje 
v šedesátých letech pouèená francouzským 
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novým románem a zkušeností s dramatem 
(nasredinovské dialogy). Svou roli jistì hrála 
i spoleèenská objednávka – zvýšené pub-
likaèní možnosti v šedesátých letech dané 
živìjším èasopiseckým ruchem, nejvíce au-
torská spolupráce s Hostem do domu. Vel-
ké prozaické útvary vrcholí v novele Odjezd, 
pozoruhodné ženskou postavou, nositelkou 
vyprávìcí linie. Zvolená forma subjektivního 
sdìlování (Ich-Forma) je pro tu dobu typická, 
ozvláštnìním jsou neosobní komentáøe vnìj-
šího pozorovatele a øada divadelnì stavì-
ných dialogù, naznaèujících, že próza vzni-
kala v tìsném sousedství práce pro divadlo. 
V následujících letech – jistì i vlivem vnìjších 
okolností - dostává Kunderova próza zcela 
konkrétní, dalo by se øíci publicistické ob-
sahy – brnìnské povìsti, Halasovo Kunštát-
sko, zápisníkové skicy z navštívených mìst. 
A ve zvýšené míøe a programovì se zabývá 
slovním materiálem. Aèkoli svou dovednost 
rýmu pravidelnì osvìdèuje v pøekladech 
a sonzích, jinde ji využívá jen vzácnì. Spíše 
jako cvièení než jako nutný a nezbytný pro-
støedek výpovìdi.

Kontakt s obecnými tématy doby pøenechá-
vá autor tvorbì dramatické, jeho poezie 
by se dala – jaksi opoždìnì – oznaèit jako 
všednodenní, jak už bylo øeèeno, až deníko-
vá. Kupodivu se v ní nijak nezrcadlí zásadní 
historický zlom konce století. Zatímco léta se-
dmdesátá – léta umlèení - jsou nejtemnìjším 
dobou, léta devadesátá postrádají apoteó-
zu. V jejich znamení sice stoupá básníkova 
hvìzda do výšin oficiálních uznání, a co je 
dùležitìjší, pøekraèuje úzký rámec drobných 
tiskù poloilegálního až ilegálního charakteru,  
nenajdeme však nikde stopu nevázaného 
nadšení ani stopu sarkasmu, jímž se vypoøá-
dával s chybami svého ideálu, jehož pravdi-
vost provìøovala  „historická praxe“. 

Je to více doba sumarizace, dokonèování 
a dohánìní než doba nová. O její kritickou 
reflexi se už básník nepokouší a mùžeme se 
jen ptát, nakolik považuje realitu odpouta-
ného kapitalismu za nápravu minulých køivd 
a korekci dávného ideálu.
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Stranou naší pozornosti zatím zùstalo Kunde-
rovo divadelní pùsobení, autorské, pøekla-
datelské i pøímo divadelnì praktické. Není 
pochyby a již to bylo nìkolikrát vysloveno, 
že kmotrem jeho dramatických prvotin byl 
Bertolt Brecht, jeho antiiluzívnost.  Dramatic-
ká zápletka nestojí v centru autorova zájmu. 
Již jiní vykladaèi pøipomnìli významnou roli 
komentátora, objektivizátora v Kundero-
vých hrách. Není to princip, který by nadbí-
hal zvyklostem bìžného divadelního pub-
lika, jako pøirozený pùsobí v jiných médiích. 
V prùbìhu let, když se možnost uplatnit dra-
matický text pøesunula z jevištì do rozhlasu 
a televize, nabyl nového významu. Zmìnily 
se i podmínky recepce dramatických textù 
a jejich realizací. Pøirozenì pøedpokládanou 
øadu divadelních repríz nahradila jedna (jen 
výjimeènì opakovaná) relace v nekoneè-
ném proudu vysílání rùzných rozhlasových 
(ménì televizních) programù, navíc èasto 
skrytá v èasech a na stanicích pøedem urèe-
ných menšinovému publiku. O to záslužnìjší 
byly inscenace urèené divadelní veøejnosti 
– po brnìnské scénì v tehdejším Gottwaldo-

vì a pak na prknech Divadla na provázku.
Zmiòovaná dvojdomost se zdá být spíše 
mnohopoèetností, ale tak, jak jsme ji vyme-
zili, platí. V nadnárodním, nebo za-národním 
kontextu, øeknìme to pøímo, v zemích nì-
mecké jazykové oblasti, je Ludvík Kundera 
pøedevším zprostøedkovatelem a budiž mu 
pøipsáno ke cti, že vždy zprostøedkovatelem 
obousmìrným. A zprostøedkovatelem nepo-
piratelných hodnot. Výèet autorù, jež jeho 
ústy promlouvají k èeskému ètenáøi je sou-
èasnì seznamem nìmecké literární promi-
nence – od Anny Seghersové až po Heinri-
cha Bölla, od Christiana Morgensterna až po 
Gottfrieda Benna, atd. atd. Ještì pozoruhod-
nìjší je jeho podíl na tolik potøebné „zpìtné 
vazbì“, nìmeckých edicích a pøekladech 
do nìmèiny. Vždyś jak málo se ví o naší kultu-
øe u našich nejbližších sousedù.

Ludvík Kundera by o sobì mohl právem 
prohlásit, že nezná malých vìcí. Je fascinu-
jící pozorovat, kolik energie a péèe vìno-
val všem písemným projevùm. Nepohrdl ni-
kdy prostou novoroèenkou, opsanou básní, 
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nìkolika øádky vepsanými do knihy, dokázal 
se zaujetím sestavovat sborníky a sborníèky, 
doprovázet komentáøem fotografie, sloužit 
výtvarným dílùm svých èetných pøátel a je 
zcela logické, že v intencích svých dadaistù 
a surrealistù se nakonec nemohl vyhnout ani 
ryzí výtvarné tvorbì. Kunderùv umìlecký svìt 
je rozlehlé kontinuum, kde obory a formy pøe-
cházejí plynule jeden ve druhý. Materiálem 
je vše, s èím se autor setká. Každé takové se-
tkání dokáže pøemìnit v nìco jedineèného 
a posunout tam, kde zaèíná a kde je umìní. 
Umìní postrádající jakoukoli exkluzivitu, pro-
tože je  j e n  zpùsobem vidìní svìta.

  Vojen Drlík
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B Á J E È N Á 
L É T A  P O D  P S A 
S  L U D V Í K E M  K U N D E R O U

( Z L Í N  197 2 – 19 8 9 )

Rád si pøipomínám spolupráci Ludvíka Kun-
dery se zlínským divadlem – pøesnì øeèeno 
s Divadlem pracujících Gottwaldov – v 70. 
a 80. letech minulého století. I když pan Lud-
vík – jak mu dùslednì øíkal Peter Scherhaufer 
– to ve svých ohlédnutích popsal, zkusím se 
na vìc podívat z druhé strany.

Nastoupil jsem na dramaturgický post do 
zlínského divadla v roce 1972 z podnìtu 
režiséra Aloise Hajdy, který se v Divadle 
pracujících ocitl poté, co ho normalizaèní 
tsunami vymetla (spolu s režisérem Milošem 
Hynštem a dramaturgem Ludvíkem Kunde-
rou) z brnìnské Mahenky. Ze Zlína byli krát-
ce pøedtím vypovìzeni øeditel Alois Lhot-
ský, režisér Karel Pokorný a dramaturg Ota 
Roubínek. Novým øeditelem se stal Miloš 

Slavík, herec a režisér operety brnìnského 
Státního divadla. Brzy se naštìstí ukázalo, 
že jeho umìlecká ctižádost a lidské jádro 
byly silnìjší než dùvìra partajního aparátu. 
Navíc – a na to by se nemìlo zapomenout 
– jeho manželka Inka, hvìzda brnìnské 
operety, poznávala na vlastní kùži, co je to 
mít kádrové problémy, omezující èlovìka 
v nejlepších letech, co znamená nadvlá-
da diletantù. I jejím pøièinìním se tak Miloš 
Slavík rozhodl nabídnout stálé angažmá 
Aloisi Hajdovi jako silné umìlecké osob-
nosti. Ale aby k tomu mohlo dojít, musel 
Slavík nejdøív Hajdu vybojovat – vymanit 
z osudových kleští pomstychtivých provì-
rek a jejich dùsledkù. Ani se mnou to ne-
mìl jednoduché („škraloup“ za redigování 
èasopisu Index), ale pøece jen jsem byl 
mladší a polepšitelnìjší. 

Když jsem do zlínského divadla pøišel, zaèí-
naly zkoušky hry norského dramatika Erika 
Kraga Balada o Hilébii v pøekladu Milady 
Blekastadové, podle køestního listu v úpravì 
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a režii Zdeòka Kaloèe.  Po krátkém èase jsem 
pochopil, že hlavním autorem adaptace, 
kterého režisér kryje, je Ludvík Kundera a že 
písòové texty napsal Jan Skácel. 

Ovšem tím, kdo Ludvíka Kunderu svázal se 
zlínským divadlem osudovì, byl režisér Alois 
Hajda. Sblížili se v Mahence pøi spoleèné 
práci na Vojckovi, Králi Learovi a zejména 
na „èeské verzi“ hry finského klasika Aleksise 
Kiviho Ševci z Nummi. Neobyèejnì úspìšné-
ho zájezdu s pøedstavením do Finska v roce 
1971 se už Ludvík Kundera zúèastnit nesmìl.

Sérii spoluprací Aloise Hajdy a Ludvíka Kun-
dery ve Zlínì zahájilo nastudování komedie 
Bertolta Brechta Muž jako muž. Ludvík Kun-
dera, který mìl spoleènì s Rudolfem Vá-
peníkem pøímo Brechtem udìleno opráv-
nìní k pøekladu jeho her, text pro Hajdovu 
inscenaci jazykovì vyèistil a zpøehlednil 
a zaøadil do nìj songy z jiných klasikových 
dìl. Inscenaèním klíèem hry o pøemonto-
vání malomìšśáka ve váleènou mašinu se 
stala chaplinovská groteska.  V divadelním 

programu mohl však být jako pøekladatel 
uveden pouze Rudolf Vápeník a šiframi vy-
cházejícími z jeho jména byly rovnìž pode-
psány Kunderovy èlánky. 
 
Z pøehlídky Divadlo dnešku 1973 v Ostravì se 
mi podaøilo unést do Zlína kritièku východo-
berlínského mìsíèníku Theater der Zeit, kte-
rá ochotnì zamìnila normalizaèní paštiky 
za Brechta. A byla unesena podruhé: o in-
scenaci Muž jako muž uveøejnila ve svém 
èasopise velmi pøíznivou kritiku s bohatou 
fotodokumentací.  Následovalo nìkolik ná-
vštìv z Berlína a výsledek byl šokující: dostali 
jsme pozvání hostovat v Brechtovì divadle 
Berliner Ensemble v rámci velkého festivalu 
Berliner Festtage, a to za špièkových profesi-
onálních podmínek. (Jen ten nešśastný ná-
zev Divadlo pracujících nás srážel do sféry 
ochotnických souborù. Ale soudruzi z NDR 
i tohle vyøešili – pracující prostì škrtli a byl 
z nás Theater Gottwaldov).
 
Od premiéry v záøí 1972 do øíjna 1973, kdy 
jsme jeli do Berlína, se situace ještì více 
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pøiostøila. Ludvík Kundera i Rudolf Vápeník 
byli ve vlasti nežádoucími personami a èeští 
kulturtrégøi napadali ideovì ortodoxní NDR, 
proè zákaz nepohodlných pøekladatelù ne-
vyhlásila. Ale i tuto situaci nìmeètí divadel-
níci ustáli: Brechtova dcera pravila, že papá 
jistì dobøe vìdìl, co èiní, když svìøil pøekla-
dy svých her právì tìmto mužùm, a že ona 
jako dìdièka autorských práv nemá dùvod 
jeho rozhodnutí mìnit.

Hostování v Berliner Ensemble s Brechtem 
bylo samo o sobì husarským kouskem. 
A co víc, vyjeli s námi i oba pøekladatelé, 
Ludvík Kundera a Rudolf Vápeník, což byla 
dost velká drzost. Ohlas pøedstavení byl mi-
moøádný. O prvním nadšenì referovala zá-
padoberlínská média, takže druhého dne 
bylo divadlo nabito a potlesk nebral konce. 
O pøestávce se odehrála ve foyeru divadla 
v nìmèinì (snad vùbec poprvé) mezihra 
Slùnì. Celá inscenace nadchla neaka-
demickým, netradièním, komediálním pøí-
stupem k velkému klasikovi. V divadelním 
klubu pak sedìly doslova u nohou zlínských 

hercù hvìzdy Brechtova divadla a netajily 
se nadšením. Režisér Hajda jako ocenìní 
pøevzal (tøetí po Strehlerovi a Ljubimovovi) 
šátek s Picassovou holubicí.

Tandem Hajda–Kundera pokraèoval 
v brech tovském nasazení dál. K jejich týmu 
patøili zejména scénograf Ladislav Vychodil 
a výtvarník kostýmù Josef Jelínek. Ten se 
rozvinul pøedevším v Kavkazském køídovém 
kruhu, kde Vychodilovì scénì dominoval 
„žentour“, metafora klopotného putování 
Gruši. V Panu Puntilovi a jeho služebníko-
vi Mattim zúroèili Hajda s Kunderou nejen 
svou severskou zkušenost, ale objevnì pro-
lomili interpretaci šoféra Mattiho jako tøíd-
nì uvìdomìlého soudruha a obdaøili ho 
švejkovskými rysy, jak je známe ze vztahu 
tohoto kmána k nadporuèíku Lukášovi. Vý-
znamným posunem prošel v rukou Ludvíka 
Kundery i Brechtùv Galileo Galilei.

S Aloisem Hajdou vytvoøil Ludvík Kundera 
ještì dvì inscenace klicperovské: Zlého je-
lena a Ženský boj. Kunderovu úpravu Zlého 
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jelena by mìli dramaturgové povinnì stu-
dovat. Precizní proèištìní textu pøi zacho-
vání jeho milé archaiènosti; podtržení hra-
vosti; vytvoøení písòových textù na bázi škrty 
ušetøeného textového materiálu; prostor pro 
inscenaci inspirovanou komedií dell´arte 
a pohledem „zespod“, oèima døevaøù a le-
sa oživlého jejich fantaskními pøeludy. 

Zvláštní kapitolou byla Hra bez názvu (Pla-
tonov) A. P. Èechova, zkrácena, pøepsána 
a vidìna – svìte, div se – brechtovskou 
optikou. Nepozbyla psychologické hloubky 
ani groteskního humoru a jak znám Antona 
Pavlovièe, myslím, že by ji bral.

Na zlínské jevištì vstoupil Ludvík Kundera  
rovnìž úpravou Radúze a Mahuleny, pù-
vodnì urèenou Miloši Slavíkovi, ale nako-
nec šśastnì režírovanou Pavlem Pecháè-
kem; jeho jméno také krylo „autora úpravy“ 
v programu. Mladý režisér Pavel Doležal 
nastudoval v druhé polovinì osmdesátých 
let Kunderùv nový pøeklad Dona Carlose 
a v Divadélku v klubu se objevil v jeho pøe-

kladu Vojcek, s nímž jsme úspìšnì vyjeli 
do Nìmec. V Divadélku v klubu jsme také 
pøedstavili unikátní veèer korespondence 
Ludvíka Kundery s Františkem Hrubínem. 

Ve spolupráci s Ludvíkem Kunderou uvedl 
ve Zlínì režisér Miloš Hynšt Brechtovu Mat-
ku Kuráž a její dìti. Miloš Hynšt také osobitì 
nastudoval Kunderovu provokativní drama-
tickou prvotinu – Totální kuropìní, v drama-
turgii hostujícího Boøivoje Srby a ve výtvarné 
koncepci Jana Rajlicha. Zlínský køídový kruh 
se uzavøel.

Jsem vdìèný osudu, že jsem mohl sledovat 
dramaturgickou a upravovatelskou práci 
Ludvíka Kundery, pøiuèovat se na ní a tu 
a tam jí být nápomocen. Pochopil jsem, že 
dramaturgie není jen vytyèení jakéhosi ide-
ového klíèe, dokonce a priori pøed závorku. 
Že musí vycházet z dùkladné významové 
analýzy struktury díla, z pochopení speci-
fické gestiènosti autorova jazyka, z dialogu 
s režisérem i scénografem a neustále pøi-
tom myslet na herce, kterému pøipravuje 
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perfektní výchozí textovou matérii; nicménì 
ani potom ho nenechává ve štychu, ale 
neustále zásobuje podnìty a pøipomínkami.

U nás všech se Ludvík Kundera tìšil velké 
úctì pro svou literární a divadelní erudici, 
ale o nic ménì pro svoji lidskou pøívìtivost. 

Byla to léta pod psa, ale s Ludvíkem Kunde-
rou ve Zlínì bájeèná. 

                          Miroslav Plešák
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K A R E L  P R Á Š E K
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hluboko po pùlnoci
na kunštátském rynku

ve všech oknech
tma

s jedinou výjimkou
kdosi ještì svítí
nedbá Morfea
ani zatemnìní

práce na verši
spìje k rozednìní
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L U D V Í K  K U N D E R A

Ludvík Kundera se narodil 22. bøezna 1920 
v Brnì. Jeho otec Antonín Kundera, dùstoj-
ník ès. armády, pocházel z èeské rodiny 
z Králova Pole, na rozdíl od matky Ilony 
(Heleny) Jauernick, jejíž koøeny jsou rakous-
kouherské. K oslovování maminky Ludvík 
Kundera øíká: „Když se maminka objevila v Br-
nì, neumìla slovo èesky. Ale uèila se velice poho-
tovì, takže moje mateøská øeè byla už smìsicí 
brnìnské èeštiny a rakouské nìmèiny. Maïarské 
koøínky se projevovaly v tom, že pro tatínka zù-
stala maminka trvale Ilonou, stejnì jako pro její 
rodinu… Pro èeské pøíbuzenstvo z otcovy strany 
to byla vždy Helena.“  Na rubovou stranu foto-
grafie z roku 1909 se sama podepsala jako 
Ilona. Dvojjazyèná výchova a také èesko-
nìmecká knihovna daly Ludvíkovi pevné 
základy hned ve dvou jazycích. Byla to také 
maminka, kdo upozornil Ludvíka na knihu 
Heinricha Heina Buch der Lieder, z níž se 
mladý Ludvík pokoušel pøekládat své první 
verše. Pod vlivem rodièù si oblíbil Voskovce 
a Wericha a Divadlo E.F.Buriana.

Každého èlovìka, o to více spisovatele, 
ovlivòuje prostøedí, ve kterém vyrùstá, do-
spívá, v nìmž žije. Pøestože dílo a velká èást 
života Ludvíka Kundery jsou vázány k Mo-
ravì, pøedevším k Brnu a Kunštátu, není 
možné opomenout, že své dìtství a jinoš-
ství prožil støídavì v Praze a v Litomìøicích. 
A právì doba støedoškolských studií na 
litomìøickém gymnáziu ovlivnila Ludvíka 
Kunderu velmi silnì. Podstatné bylo setká-
ní s uèitelkou èeštiny Marií Husovou, která 
svým nadšením a pøíkladem (sama publi-
kovala pod pseudonymem Petr Tichý) inspi-
rovala k literární èinnosti. Její tøída vydávala 
tøídní èasopisy Sextoplky (1936), Zaostøeno 
na septimu (1937) a Pøeostøeno na oktávu 
(1938), na jejichž tvorbì se Ludvík Kundera 
podílel. Na gymnáziu se také setkal se spo-
lužákem a celoživotním pøítelem Janem Zu-
skou. Spoleènì obdivovali poetismus a poz-
dìji surrealismus.

Pøestože po složení maturitní zkoušky roku 
1938 nastoupil na Filozofickou fakultu Uni-
verzity Karlovy, kde se stal posluchaèem mj. 



Ludvík Kundera s maminkou. „Když se maminka 

objevila v Brnì, neumìla slovo èesky. Ale uèila se 

velice pohotovì, takže moje mateøská øeè byla už 

smìsicí brnìnské èeštiny a rakouské nìmèiny. Ma-

ïarské koøínky se projevovaly v tom, že pro tatínka 

zùstala maminka trvale Ilonou, stejnì jako pro její 

rodinu… Pro èeské pøíbuzenstvo z otcovy strany to 

byla vždy Helena.“

Antonín Kundera v roce 1939. „Tatínek s oblibou pronášel 

s naprosto vážnou tváøí výroky, které vùbec nemyslel vážnì. 

Stala se z toho jakási rodinná hra, protože maminka se sestrou 

Markétou mu vždycky naletìly. Pozdìji v rodinì platilo, že 

jsem tento rys po tatínkovi zdìdil.“



Malý Ludvík a jeho o ètyøi roky starší sestra Markéta. 
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Ve slavnostním 

junáckém kroji 

v Litomìøicích 

29.5.1935.

Školní èasopisy.
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pøednášek Vojtìcha Jiráta a Jana Muka-
øovského, následkem propuštìní otce z ar-
mády po vpádu okupaèních vojsk a stìho-
vání rodiny do Brna, pøešel na Masarykovu 
univerzitu. Když byly vysoké školy na podzim 
roku 1939 zavøeny, uèil se drogistou – v Brnì 
na Bìhounské ulici. Z finanèních dùvodù 
pøešel do inženýrské firmy a následnì dva 
roky pùsobil jako korespondent a mzdový 
úèetní v továrnì na nábytek v Rousínovì. 
V roce 1943, krátce po pohøbu otce, byl to-
tálnì nasazen ve Špandavì u Berlína jako 
pomocný dìlník ve vojenském skladu. Tìs-
nì pøed odjezdem zaèal psát román Stále 
se vracejí:

Údobí øetìzù
5. záøí 1942.

Opìt den zázraèných náhod. V krátké dobì témìø 
tøi „skoky pøes hlavu“. Vèerejší nedorozumìní 
se Sylvou, pramenící z protichùdného pojetí lás-
ky, vèerejší nedorozumìní, nikoliv však hádka, 
poznamenalo bezútìšnou barvou nejenom noc, 
kdy bylo pøerušeno nádhernou pùlnoèní pointou 

poplachových sirén, nýbrž i dopoledne, jež mìlo 
být ukonèeno pøíchodem Sylvy v dobu pøesnì 
nestanovenou. Kreslil jsem na balkonì, pak jsem 
jen ležel na slunci, uvìdomuje si, že ona krásná 
milostná snìní, ona dolce far niente, jakoby se ná-
hle rozpadla. A chtìl jsem za každou cenu nìjak 
formulovat své pojetí lásky. Vybírám z knihov-
ny Bretonovy Spojité nádoby a Nezvalùv Øetìz 
štìstí, snad tam naleznu pomoc, snad je mnì to 
blízké…

V Nìmecku onemocnìl záškrtem, násle-
doval návrat domù do Brna. Shodou øady 
okolností již v moravské metropoli zùstal až 
do konce války. Tento èas vìnoval studiu, 
je to také období vzniku jeho prvotin vyda-
ných tìsnì po válce.

V roce 1946 ukonèil vysokoškolská studia 
a pokraèoval ve studiu doktorandském. 
Objektem jeho bádání byl František Halas, 
básník, kterého si Kundera zamiloval a jehož 
díla posléze editoroval. Díky pozvání pøítele 
a básníka Jana M. Tomeše do Kunštátu se 
s Halasem roku 1945 poprvé osobnì setkal 
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Jiøina a Ludvík Kunderovi.

Ludvík Kundera na dvorku domku v Kunštátì.Ludvík Kundera v Karlových Varech v roce 1960.

 Ludvík Kundera se svými dìtmi Alenou a Janem.
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a jejich pøátelství trvalo až do Halasovy smrti.  
Kunštát, malé moravské mìsteèko, si po-
stupnì mladého básníka pøisvojovalo. Pra-
videlnì pøijíždìl jako jeden z èlenù druhé-
ho kroužku okolo Halase spolu s Adolfem 
Kroupou, Oldøichem Mikuláškem, Josefem 
Kainarem, Janem Skácelem, Vilémem 
Reichmannem, Bohumírem Matalem ad. 
V roce 1949 se Kundera seznámil se zdejší 
rodaèkou Jiøinou Marešovou a ještì téhož 
roku se s ní oženil. S ní se po letech (v roce 
1976) v Kunštátì usadil natrvalo, v rodném 
domku manželèiných rodièù. Jeho manžel-
ka ho vždy podporovala ve všech jeho akti-
vitách. Pøíkladem je i její iniciativa pøi vzniku 
souboru neoficiálnì vydaných bibliofilií z let 
1973–75.

Ludvík Kundera se dodnes aktivnì úèast-
ní zdejšího kulturního života, jeho zásluhou 
bylo ve dnech 26.–27. øíjna 1969 uspoøádá-
no první z øad sympozií pokraèujících do-
sud pod názvem Halasùv Kunštát. V morav-
ském mìstì také v letech 1990–95 redigoval 
Kunštátské noviny. Spolu s Jiøím Šmerdou, 

Jaroslavem Strakou, Rùženou Rùžièkovou 
a Františkem Padìrou se podílel na vzniku 
Kunštátského almanachu 1280–1900 z roku 
1980 k 700. výroèí založení Kunštátu. Knihou 
Kunštátské akordy spolu s Vilémem Reich-
manem navázali na myšlenku Františka 
Halase z roku 1947 dát dohromady básníky 
a spisovatele nìjakým zpùsobem spojené 
s Kunštátem.

Dvì veliké záliby provázejí život Ludvíka Kun-
dery øadu let: èaj a sauna. Jeho vztah k èaji 
možná vznikl již v dobì, kdy se uèil drogis-
tou. Bylinné èaje míchal podle vlastních 
receptù a z jeho popudu vzniká také èaj 
„vlastenecký“ („bylinná trikolóra“ obsahova-
la chrpu, pivoòku a koøen pupavy). V dobì, 
kdy bylo tìžké u nás kvalitní èaj sehnat, si 
nechával vozit èaje z ciziny a postupnì se 
stal odborníkem. Jeho záliba dala vznik-
nout knize Piju èaj.

Pøedevším v dobì, která pro Ludvíka Kunde-
ru jako spisovatele nebyla pøíliš pøíznivá, byly 
„saunové ètvrtky“ životní vzpruhou, elixírem. 
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Scházel se tam s pøáteli, se kterými kromì 
relaxace pracoval mj. i na vzniku nových di-
vadelních her. Saunu pravidelnì navštìvo-
vali èi stále navštìvují Karel Leypold, Peter 
Scherhaufer, Max Coufal, Ivo Medek, Petr 
Oslzlý, Miroslav Šimorda, Miloš Štìdroò, Bo-
huslav Trojan nebo Ivan Štrouf. Ivan Štrouf je 
autorem recesistického nápadu a realizace 
Zlatého kartáèe, který Ludvík Kundera získal 
roku 1985. K jeho osmdesátinám mu pøátelé 
pøidali Leypoldùv øád Zlatého kartáèe.



27

S E Z N A M  E X P O N Á T Ù
Kunštátské noviny. Zpravodaj MìÚ v Kunštátì. Z fondu Moravské zemské knihovny v Brnì.
Kundera, Ludvík: Piju èaj. Brno: Nakladatelství Atlantis, 2003. Zapùjèilo Nakladatelství Atlantis.

Z  A R C H I V U  L U D V Í K A  K U N D E R Y :
Fotografie Ludvíka Kundery v sokolském kroji v Litomìøicích 29. kvìtna 1935.
Fotografie maminky Ilony (Heleny) Kunderové z roku 1909.
Fotografie rodièù Antonína a Ilony (Heleny) Kunderových asi z roku 1917. 
Fotografie tøíletého Ludvíka Kundery.
Ludvík Kundera s dcerou Alenou a synem Janem v šedesátých letech.
Studentské èasopisy:  Sextoplky (14. øíjna 1936)
 Zaostøeno na septimu (23. bøezna 1937)
 Pøeostøeno na oktávu (17. listopadu 1937).
Podìkování za vyjádøení soustrasti nad úmrtím Jana Zusky.
Zlatý kartáè z roku 1985. 
Leypoldùv øád Zlatého kartáèe z 23. bøezna 2000.
Rukopis „románu“ Stále se vracejí.
Sešit básní Ludvíka Kundery.
Oznámení o konání Halasovského symposia konaného 26.–27. øíjna 1969 v Rudce u Kunštátu.
Programy Halasova Kunštátu a Halasovy dìtské Rozseèe (1976, 1979, 1982, 1986, 1992).
Originál dopisu Františka Halase Ludvíku Kunderovi z 24. prosince 1947.
Fotografie Jiøiny a Ludvíka Kunderových.
Fotografie Adolfa Kroupy, Ludvíka Kundery a Františka Halase v Kunštátì z roku 1946.
Fotografie Ludvíka Kundery a Jana M. Tomeše.
Fotografie z pietního aktu u hrobu Františka Halase ze 7. listopadu 1976. (Foto: Bohumír Marèák).
Hlasy. è. 2,3,4. Vydalo Okresní kulturní støedisko Blansko k Halasovu Kunštátu v letech 1988–90.
Rak, Štìpán: Chvála èaje. Nahráno ve studiu S1 – Èeský rozhlas Ostrava, 2005.
Kundera, Ludvík: Èaj navíc. Einen Tee darüber hinaus. Horn: Edition Thurnhof Horn, Toni Kurz, 2003. 
Kundera, Ludvík; Reichmann, Vilém: Kunštátské akordy. Brno: Blok, 1966.
Kunštátský almanach 1280–1900. Kunštát na Moravì, 1980.



28



29

L U D V Í K  K U N D E R A  S P I S O V A T E L

V roce 1936 se mladému studentovi litomì-
øického gymnázia dostává do rukou surre-
alistický máchovský sborník Ani labuś ani 
Lùna. Následovala Halasova sbírka Doko-
øán, Eluardova Veøejná rùže a Nezvalovy 
sbírky Žena v množném èísle, Praha s prsty 
deštì a pøedevším Absolutní hrobaø. Dveøe 
do svìta poetismu a surrealismu byly ote-
vøeny. Ludvík Kundera píše své první verše. 
Dva roky poté poprvé publikuje. Jeho bá-
seò Svìøuj svá slova náladì vyšla ve student-
ském èasopise Mladá kultura. Ve svých prv-
ních poetických pokusech hledal formu, 
pozdìji ho oslovil dadaismus. Vyústìním byl 
vznik sbírky Básnì vytažené z klobouku (1942).

Jeho báseò Všechny oèi otiskl v Mladé frontì 
básník František Listopad. Bylo to roku 1945. 
Od té doby se datuje vznik vzájemného 
pøátelství, které pøetrvalo i pøes Listopadovu 
emigraci do Portugalska.

Drahý Ludvíku,
po létech píšu èeskou báseò, po 41 letech v Praze. 
Byl jsem tam (zde) nìkolik dní, narychlo, s portu-
galským Prezidentem na intronizaci V.H. 
Pøijedu asi znovu na jaøe. Napíšu nebo zavolám 
pøedem.
Neschopen popsat, co jsem zažil. Vidìl. Cítil.
Rád bych vydal, co jsem napsal od r. 48. Ještì ne-
vím, jak. Nyní už nespìchám. Dokonce je mi do-
voleno již zemøít. Vrátil jsem se do kruhu, nebo 
jsem ho dokroužil.
Nicménì, jako vždy, víc než vždy, jsem plný ener-
gie. Zùstaò se mnou
   František L.

Prožitá váleèná léta se dotkla nejen osob-
ního života mladíka, ale samozøejmì mìla 
znaèný vliv i na jeho dílo. Motiv války, letec-
kých náletù a pomíjivých lásek se objevuje 
ve sbírkách Laviny, Výhružný kompas, Hlavy 
a léta, Klínopisný lampáø nebo Živly v nás (zís-
kala cenu Otakara Theera). Díla vznikají-
cí v prùbìhu váleèných let však postupnì 
vycházela až po roce 1945. Rok po válce 
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Ludvík Kundera a Božena a Jan Skácelovi v Kunštátì v roce 1972.
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vychází také kniha Konstantina obsahující 
tøi novely: Konstantinopolis, Kongo a Berlín. 
Atmosféra poslední z nich se pozdìji stala 
základem pro divadelní prvotinu Ludvíka 
Kundery Totální kuropìní. V posledních vá-
leèných dnech píše Kundera na zakázku 
pohádky pro dospìlé Napospas aneb Pøísloví 
pro koèku. 

Pøestože leitmotivem Kunderova života je 
pøedevším poezie, prozaické texty se v je-
ho díle objevují v prùbìhu celého tvùrèího 
období. Aś už se jedná o pohádky, povídky, 
novely, postøehy, aforismy, vyznaèují se lyriè-
ností, èasto se objevují snové obrazy. Nemé-
nì zajímavá jsou díla esejistická, napø. Nì-
mecké portréty. 

Roku 1946 jako èerstvý absolvent Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity nastoupil bás-
ník do redakce revue Blok, kde setrval tøi 
roky. Následnì pracoval po boku Jana Ská-
cela v kulturní rubrice Rovnosti. Stál u zrodu 
literárního èasopisu Host do domu. Jako re-
daktor v nìm pracoval v letech 1953–1955. 

Ve 2. èísle z roku 1955 uveøejnil èlánek Jana 
Trefulky O pravdivém hrdinovi dnešní doby, 
v nìmž se Jan Trefulka vyjadøuje k tvorbì 
Pavla Kohouta. Reakce na tento poèin byly 
natolik bouølivé, že Ludvík Kundera dobro-
volnì odešel z redakce a na celých tøináct 
let se stal nezávislým svobodným umìl-
cem.

Do roku 1970 vychází mj. Záznamy a promlu-
vy, Letní kniha pøání a stížností (obsahuje 
básnì plné vtipu a ironie, napø. Pamflet na 
básnì nedìlního poledne, O tajemství mraven-
èích silnic), Tolik cejchù, novela Odjezd nebo 
antologie nìmeckého expresionismu Haló, 
zde vichr, vichøice! Sbírka Fragment – ódy, sar-
kasmy, truchlení obsahuje mj. satirické bás-
nì a písòové texty z let 1956–1962 pod ná-
zvem Historie Velikého Kýžala, v nichž vystu-
pují postavy Kýžala, Odolena a Ouveje. 
Ludvík Kundera napsal Historii pro Divadlo 
poezie X. První uvedení se pøipravovalo již 
v roce 1962, premiéra se však uskuteènila 
až v kvìtnu 1963.
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Ludvík Kundera 

ve své pracovnì asi 1989–90.

Ludvík Kundera pøi práci v roce 1992.
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V sedmdesátých letech nebylo Kunderovi 
dovoleno publikovat a vydávat díla pod 
vlastním jménem. Vznikají drobné práce 
vydané pod jmény tzv. „pokrývaèù“, napø. 
František Tenèík: Slovníèek literárních pojmù 
(1976), Jan Hanzálek: 100 let èeské knihovny 
ve Znojmì (1978).

Poezie vznikající v dobì, kdy nemohl básník 
publikovat, se objevovala jen obèas v okru-
hu pøátel a známých zaøazená do neofici-
álnì vydávaných publikací, na novoroèen-
kách apod. Novoroèenky má Ludvík Kun-
dera ve veliké oblibì. Text k jedné z nich 
z roku 1991 výtvarnì doprovodila Ludmila 
Jandová:

Básnì o básni

1.
Oblak zve mraèno k spolupráci pak ale mu vrací 
sobotáles Báseò je nález ale vždy nanovo zas není 
Ještì že bílé pøízraky mívají taky posvícení

2.
Z lesù a prázdných øeèišś øek z tratoliští a pro-
láklin pøichází nazlátlý stín Je samé zvaní ve vla-
sech se mu blyští sen chybí jen obláèek Vždycky 
však kdosi zaøve: Ven!

3.
Kdo chce být obelstìn? Kdo nasazuje ostrý profil 
namísto tupých kinžálù? Kdo dává vplen a komu 
se zvrtlo pøedsevzetí? Kdo ví: Podoben panu Ki-
chotovi vidíš kolkolem Dulciney samé grófy…

4.
Mrak vyzval oblaka na souboj s kordisky Nevíme 
kdo z nich dostal na pysky Brouzdáme se však 
kalužemi vzlykù a to vždycky naláká dát se zas 
na lyriku

5.
Nebe a zemì – vìèná sebeláska i sebehana oheò 
a voda stejná píseò vzduch tøaská moøe nejsou 
slaná báseò se ztìžka dere: oblak a mraèna mrak 
a obloha…
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Ludvík Kundera a pøekladatel 

Eduard Schreiber.

V Lipsku 24. bøezna 2002 pøi udílení ceny Evropského 

srozumìní. Hans Joachim Meyer a Ludvík Kundera.
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Ke svým ètenáøùm se po delší pøestávce do-
stala roku 1985 sbírka Hruden. Vìtšina básní 
se však doèkala vydání po roce 1989: Napøíè 
Fantomázií, Malé radosti, Ptaní, Ztráty a nálezy 
(sbírka doplnìná obrazovou èástí Kunde-
rových výtvarných artefaktù) nebo sbírka 
Pády (vycházející z básníkova studia starých 
gramatik). Podílel se i na vzniku knihy Toul-
ky jižní Moravou. Krajina mezi vrchy, v níž svý-
mi texty doplnil fotografie Moravy. Vtipná je 
brožurka Hádvìó aneb Samá voda. Pomezní text 
o živlu (postøehy o vodì, èeská „vodní“ úslo-
ví a voda tekoucí i stojatá v literatuøe dopro-
vázené ilustracemi Antonína Juraèky).

Od roku 1994 vychází Spisy L.K. Dva díly vy-
dalo prachatické nakladatelství Prostor-
-multimédia, od roku 1997 se jejich vydávání 
ujímá brnìnské nakladatelství Atlantis. (Z je-
jich produkce vzešly také dvì prozatím po-
slední sbírky Sny též z roku 1995 a Onde z roku 
2008.) Za celoživotní dílo vydané ve spisech 
získal Kundera od Nadace Charty 77 Cenu 
Jaroslava Seiferta za rok 2009.
 

Kunderovo dílo je pøekládáno do øady ja-
zykù: francouzštiny, angliètiny, holandštiny, 
dánštiny, norštiny, švédštiny, bulharštiny ad. 
Nejvíce je však znám ètenáøùm v jazyce 
nìmeckém: Nortia (Cuxhaven 1992), Ber-
lin (Weimar-Jena 2000), Drohender kompass-
-Romananfang (Berlin 2000) nebo Erinnerun-
gen an Städte wo ich niemals war (Ottensheim 
an der Donau 2005) ad. Zároveò publikuje 
v zahranièních èasopisech.
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L U D V Í K  K U N D E R A  D R A M A T I K

K dramatické tvorbì se Ludvík Kundera do-
stal nejprve jako pøekladatel. Upozornil na 
sebe svými pøeklady divadelních her Bertol-
ta Brechta, s nímž se seznámil pøi studijním 
pobytu v bývalé NDR v roce 1954. Mìsíèní 
pobyt v Berlínì využil k pravidelným návštì-
vám Brechtova divadla Berliner Ensemble, 
kde nejen zhlédl celý tehdejší repertoár, ale 
zároveò mohl pøihlížet zkouškám hry Kavkaz-
ský køídový kruh. Spolu s Rudolfem Vápení-
kem získal od samotného Brechta výluènou 
autorizaci k pøekladùm jeho dìl do èeštiny.
 
Když Ludvíku Kunderovi byla roku 1959 na-
bídnuta spolupráce s Mahenovou èinohrou 
Státního divadla v Brnì, první uvedenou 
hrou byl právì Brechtùv Zadržitelný vzestup 
Arthura Uie v Kunderovì pøekladu (režie Ev-
žen Sokolovský). 

O dva roky pozdìji se divadelnímu publiku 
Kundera pøedstavil jako autor pùvodní hry 
Totální kuropìní, zasazené do váleèných let, 

jejíž režie se ujal Evžen Sokolovský. Ke zpra-
cování vlastních zážitkù z totálního nasaze-
ní ve Špandavì u Berlína pøimìl autora nì-
mecký básník Peter Huchel. Hra se setkala 
s úspìchem a v tehdejším tisku byla ozna-
èována za originální a velmi pùsobivou. 
V pøedstavení excelovali napø. Vlasta Fialo-
vá a Josef Karlík. Inscenace Totálního kuro-
pìní se pozdìji ujaly také divadelní soubo-
ry v Hradci Králové (1965) a ve Zlínì (1988). 
Diváci se doèkali i televizního zpracování 
(1963) a dvou rozhlasových adaptací (1962, 
1990). Mnohem ménì nadšení vzbudila 
další z pùvodních her, inspirovaná životem 
Jiøího Mahena, Korzár (1963). Hra plná ima-
ginací, snových obrazù mísících se s histo-
rickými událostmi zapadla. 

Státní divadlo v Brnì uvedlo v prùbìhu dal-
ších let øadu inscenací na základì Kundero-
vých pøekladù: Bertolt Brecht: Kulatolebí a špi-
èatolebí (1963), Obchod s chlebem (1981), Tøí-
grošová opera (1987); Georg Büchner: Vojcek 
(1962, 1988); Peter Weiss: Pronásledování a za-
vraždìní Jeana Paula Marata (1965); Sofoklés: 



Ludvík Kundera s Evženem Sokolovským asi v roce 1970.



Z divadelní hry Historie Velkého Kýžala (1963). Z divadelní hry Nežert (1967).

Ludvík Kundera, František Hrubín, 

Alois Hajda, Gustav Køivinka.
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Dopis Františka Hrubína 

z 28. bøezna 1968.
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Antigona, Oidipus (1984) – pøeklad spolu s Ja-
nem Skácelem.

Na poèátku roku 1968 se Ludvík Kunde-
ra stal dramaturgem Mahenovy èinohry 
a za jeho dvouletého pùsobení se na scé-
nì brnìnského divadla objevily hry: Èínská 
zeï Frische Maxe (1968), Léto Fráni Šrámka 
(1968), Oldøich a Božena aneb Krvavé spiknu-
tí v Èechách Františka Hrubína (1968), Blázni 
z Valencie Lopeho de Vegy (1969) a Ševci 
z Nummi Kiviho Alexise (1969).

Zajímavým poèinem se stalo založení èa-
sopisu Mahenovy èinohry Meandr. Vyšlo 
celkem ètrnáct èísel, první v záøí 1968. Mezi 
pravidelnými rubrikami, na jejichž tvorbì se 
spolu s Kunderou podílel Rudolf Žák, mìly 
svùj prostor i dramatické texty dosud ne-
uvedené, èekající na možnost realizace. 
Èasopis pøinášel fotografie z jednotlivých 
inscenací nebo rozhovory s herci. Ludvík 
Kundera se pod nìkteré z èlánkù podepiso-
val pseudonymy: dr. Ján Raum, Jiøí Koutník 
nebo Fernand Gromaire.

V sedmdesátých letech spolupracoval Lud-
vík Kundera jako dramaturg s Divadlem 
pracujících Gottwaldov a v roce 1979 ho 
oslovilo brnìnské Divadlo na provázku. Vel-
ký ohlas vzbudila inscenace jeho hry Laby-
rint svìta a lusthauz srdce (1983). Že se Kun-
dera nikdy nebál experimentovat, dokáza-
lo uvedení „nové opery“ na základì jeho 
libreta s hudbou Miloše Štìdronì Chameleon 
aneb Joseph Fouché (1984) a také Balet Makábr 
(1986), na nìmž se spolupodílel. Všechny tøi 
hry režíroval Peter Scherhaufer.  
Mezi Kunderovy pùvodní hry patøí i jediná 
loutková hra Královna Dagmar, kterou zaèal 
psát v Kunštátì poèátkem èervna 1987 ve 
spolupráci s Miloslavem Klímou. Vystave-
ný strojopis vznikal pøímo pro divadlo Drak 
v Hradci Králové. Hra v jeho provedení 
mìla premiéru v dánském Odense 7. kvìt-
na 1988.

V šedesátých letech se dramatik vìnoval 
i tvorbì rozhlasové. Hned jeho prvotina Zvì-
davost (1964), kterou uvedlo pražské studio, 
získala cenu rozhlasové kritiky a bìhem 
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Z divadelní hry Chameleon aneb 

Joseph Fouché (1984). 

Z  Archivu CED.
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Ludvík Kundera jako dramaturg 

Mahenovy èinohry v Brnì.
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Ukázka ze strojopisu s autorskými 

vpisky divadelní hry Ludvíka 

Kundery Královna Dagmar.
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 Z divadelní hry 

Královna Dagmar.
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Ludvík Kundera, Jan Rajlich st. 

a Boøivoj Srba v roce 1988.

Z divadelní hry Zvìdavost 

(1966).
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šedesátých let byla pøeložena do øady jazy-
kù. Ve zpracování pro rozhlas vyšla v Edici Di-
vadlo spolu s hrami dalších autorù. Roku 1966 
ji autor pøepracoval do divadelní podoby. 

Dalšího rozhlasového textu Veèer všech dnù 
(1966) se ujalo studio brnìnské. Následova-
ly inscenace Naprosto lhostejné (1967), Bez-
podmíneèný horizont (1968) a po mnohých 
úpravách se k posluchaèùm dostala i hra 
inspirovaná Kunderovými zážitky z redakce 
Rovnosti Vojvodovy narozeniny (1968). 
Další ètyøi témata byla sice v letech 1969–
70 zpracována a natoèena, avšak uvede-
ní se doèkala mnohem pozdìji: Malé smutné 
štronso (1988), Sny Karla IV. (1990), Dva ve vá-
nici (1990), Krásné ženy neboli Joseph Goebbels 
(1992).  

V sedmdesátých letech oslovila Ludvíka 
Kunderu dramaturgynì Ès. televize Marie 
Poledòáková. Prvním poèinem vzájemné 
spolupráce byla inscenace o životì Geor-
ga Büchnera psaná ve volném verši Ó ro-
zume ó lásko. Následoval „historický cyklus“, 

jehož jednotlivé hry vycházely pod cizími 
jmény. Kundera pokraèoval v tvorbì scéná-
øù životopisných her. Dramatizace životních 
osudù básníka Františka Gellnera Radosti ži-
vota (1984) vzbudila velkou odezvu u divá-
kù, veøejné kruhy však pobouøila natolik, že 
se spolupráce s televizí na dlouhý èas stala 
uzavøenou kapitolou. 

V rámci projektù vìnovaných osobnostem 
èeského kulturního života projevila Ès. te-
levize zájem o hru o Leoši Janáèkovi. Byla 
však zamítnuta. Hru o Janáèkovi se podaøilo 
zinscenovat teprve nedávno. Byla uvedena 
v Redutì, na nové scénì Národního diva-
dla v Brnì, 2. prosince 2005. 



Z televizní hry Vrtkavý král (1975).

Režie Evžen Nìmec.

Z televizní inscenace Karel 

Hynek Mácha (1983).



Z televizní inscenace Radosti 

života (1984).

Oldøich Vízner a Jiøina Petro-

vická v televizní høe Ó rozume 

ó lásko (1974).
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Skupina Ra – fotomontáž Fotbalová jedenáctka Ra.
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L U D V Í K  K U N D E R A 
V Ý T V A R N Í K

Poèátky zájmu Ludvíka Kundery o výtvarné 
umìní spadají do roku 1942, tedy do doby, 
kdy se formovala legendární surrealistická 
Skupina Ra. Název skupina pøevzala z ozna-
èení stejnojmenné knižní edice, kterou v ro-
ce 1937 založil Václav Zykmund v Rakov-
níku. Pøátelství s jednotlivými èleny, z nichž 
vìtšina byla z øad výtvarníkù, Kunderu sa-
mozøejmì ovlivnilo a inspirovalo. Pøesto se 
v jednotlivých sbornících a tiskovinách, kte-
rými skupina vstupovala na veøejnost, pre-
zentoval jen jako spisovatel a pøekladatel. 

Prvním spoleèným poèinem byl neoficiálnì 
vydaný sborník Roztrhané panenky, jehož 
vydání inicioval roku 1942 malíø a básník 
Otta Mizera:
„Je plán a touha – také ovšem možnost – vydati 
ve zcela omezeném poètu exempláøù publikaci, 
která by byla naše, taková, jakou ji udìláme.“ 

(6. 3. 1942)

Sborník byl antedatován pøedváleèným ro-
kem 1937 a na jeho vzniku se podíleli Josef 
Istler, Ludvík Kundera, Zdenìk Lorenc, Mirka 
Miškovská a Otta Mizera. Kundera v nìm 
otiskl své básnì: Støedovìk, Plantáže, Popis, 
„Zatím co hlas se drobí…“, Vybíleno, Výrub, Tøi po-
ulièní sóla, „Že taky jede kavalkáda…“, „Co bude s 
tím poupìtem sopky skoro vyplakané…“. 

Za klíèové pro formování skupiny lze pova-
žovat setkání jednotlivých osobností v zimì 
roku 1943. První oficiální sborník Skupiny Ra 
vyšel teprve roku 1946. Jeho název A za-
tímco válka byl zároveò spoleèným téma-
tem jednotlivých pøíspìvkù. Své dílo v tom-
to sborníku prezentuje i Jaroslav Puchmer-
tl, který se však èlenem Skupiny Ra nestal. 
Ludvík Kundera v nìm publikoval fragmen-
ty svých dìl Odjezd, Výhružný kompas, Živ-
ly v nás a pøeklad Èerného býlí Hanse Arpa.  
Programové vyhranìní bylo formulováno až 
ve Sborníku Skupiny Ra z roku 1947 vydané-
ho u pøíležitosti první výstavy v Brnì: 
„…Jde nám pøedevším o to, aby vývoj v umìní 
nebyl nikdy nièím brzdìn, jde nám o to, aby se 



56

nestal šablonou a tím ménì zvykem, jde nám 
o ryzí lyrický projev, o mnohotvárnost a velkole-
post svìta, jenž nás obklopuje a o mnohotvárnost 
a velkolepost citu pøedevším…“
Èleny skupiny byli vedle Ludvíka Kunde-
ry prozaik Zdenìk Lorenc a výtvarníci Josef 
Ist ler, Miloš Koreèek, Bohdan Lacina, Vilém 
Reichmann, Václav Tikal a Václav Zykmund.

Téhož roku vydala skupina i PF 1947 (sou-
kromý neprodejný tisk v poètu 100 výtiskù). 
Z Kunderova díla v nìm byla otištìna bá-
seò Už se tetelí prolamovaná obloha.

Na základì úzké spolupráce jednotlivých 
èlenù skupiny vznikaly zajímavé knižní arte-
fakty. Pøíkladem jsou leporela s fotografiemi, 
fokalky a kolážemi Miloše Koreèka. Lepore-
lo PRaNÝØ aneb SOURaZENCI ve FANTOMÁ-
ZII. Obrazy ze života (1987) zachycuje jed-
notlivé èleny v rùzných životních situacích 
v sedmnácti fotomontážích s bizarními ná-
zvy, napø. Hodina pRasnìní, Svatováclavské 
kvarteto, Tøi mušketýøi po tøech stech letech, 
Fotbalová jedenáctka Ra ad. Výhružný kom-

pas (1944) obsahuje šestnáct maloformá-
tových fotografií Václava Zykmunda spolu 
s básnìmi Ludvíka Kundery.

Mladí surrealisté byli ve spojení se Surrealis-
tickou skupinou, pøedevším s Karlem Teigem. 
O jejich spolupráci svìdèí i Teigeho dopis:
   1. 1. 1941
Milý pøíteli,
dìkuji Vám za Váš èlánek. Hodí se mi pro grafic-
kou roèenku velmi dobøe.
Zároveò mi poslal Zykmund krátký èlánek a nì-
kolik fotografií kreseb ke Kašparu noci, jakož 
i dvì fotografie prof. Koreèka. Ale ty fotografie, 
které jste mi v Praze ukazoval, byly podle mého 
názoru lepší než ty, které jsem nyní dostal. Pro-
sím, øeknìte to laskavì buï Zykmundovi nebo 
prof. Koreèkovi: byl bych radši kdybych v Grafic-
ké roèence mohl reprodukovat nìkterou z tìch fo-
tografií, které jste mi ukazoval.
Co dìláte? Kdy budete zase v Praze? 27. listopadu 
bude v Topièovì salonu zahájena výstava Toyen.

Srdeèný pozdrav Váš Teige
Období existence Skupiny Ra bylo dobou, 
v níž vznikaly pøátelské vazby, napø. se slo-
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venskými nadrealisty. Nìkolik mìsícù se èle-
nové skupiny hlásili i k mezinárodní skupinì 
tzv. revoluèních surrealistù z Francie, Belgie, 
Holandska a Dánska. S rumunskými surrea-
listy navázali kontakt v roce 1946. S rumun-
ským básníkem Gellou Naumem byl Ludvík 
Kundera v kontaktu až do jeho smrti. Spojo-
valo je pøátelství, o kterém mluví Naum i ve 
svém dopise z èervence roku 1993. Skupiny 
Ra se na rozhraní let 1948–49 rozpadla.  Její 
retrospektivní výstava se konala v roce 1988 
v Domì U kamenného zvonu. Pøi této pøíle-
žitosti byl vydán bibliofilský tisk Zdeòka Lo-
rence Prolegomena k romantismu XX. stole-
tí s grafickými listy Josefa Istlera.

Inspirován svými pøáteli výtvarníky vyzkou-
šel si Ludvík Kundera v prùbìhu let øadu vý-
tvarných technik: koláže, dekoláže, døevo-
rytu, techniku dekalku a další kombinova-
né techniky. Pøestože se jeho první malíøské 
pokusy vážou už k roku 1942, jako výtvarník 
se veøejnosti pøedstavil až roku 1994 v Brati-
slavì. Akce uspoøádaná slovenskými pøáteli 
zapoèala øadu výstav u nás (v Brnì, Štern-

berku, Blansku, Broumovì, Žïáru nad Sáza-
vou, Mìlníku, Svitavách, Boskovicích, Olo-
mouci, Praze ad.) i v zahranièí. Své výtvarné 
artefakty spolu s literárním dílem vystavoval 
Kundera v Cuxhavenu, v Hornu (Opus mag-
num), následnì v Berlínì. Pøedstavil se sám 
také jako ilustrátor – kniha Cokoli promìnli-
vého (1997) Milana Hrabala.

Kunderova díla se èasto objevují ve spoleè-
nosti prací ostatních èlenù Sdružení Q, které 
se utváøelo v letech 1968–69. Myšlenka za-
ložit mezioborové seskupení vzešla už roku 
1967 od Bohdana Laciny, Bohumíra Matala 
a Václava Zykmunda. 

Èlenové jednotlivých sekcí – literátù, výtvarní-
kù, divadelníkù, hudebníkù a architektù – se 
spoleènì poprvé pøedstavili výstavou v Olo-
mouci v bøeznu 1970. Téhož roku se v brnìn-
ském Domì umìní konaly tzv. Podveèery 
Q. Ve dnech 24. kvìtna až 28. èervna pro-
bìhlo 21 hudebních, literárních, divadelních 
a rozhlasových veèerù. Na jednom z nich 
(18. èervna) zaznìla Kunderova rozhlasová 
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Vladimír Komárek a Ludvík 

Kundera v roce 1980.
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Jiøí Koláø a manželé Jiøina a Ludvík Kunderovi v roce 1997.
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Tajemství Zimy (Nález) 

z neoficiálního vydání 

Zima (1973).

(Znovu)zrození Velké Kýžala aneb 

Chamisso z neoficiálního vydání 

Volného sebrání 4. øíjen 1973



61

hra Dva ve vánici, nastudovaná roku 1969 
brnìnským studiem v režii Vladimíra Vozáka. 
Další výstavy a akce však byly zakázány. 

Pøestože oficiálnì Sdružení Q po celých de-
vatenáct let nevystupovalo, vzájemné kon-
takty pøetrvávaly. Bývalí Q-èlenové byli hlav-
ními pøispìvateli do celkem dvanácti neo-
ficiálnì vydávaných sborníkù, jejichž vznik 
Kundera inicioval na popud své manželky Ji-
øiny. V letech 1973–75 vznikly postupnì dnes 
unikátní soubory rukopisù literárních dìl a ori-
ginálních výtvarných prací. Formáty jednotli-
vých sborníkù se prùbìžnì mìnily vzhledem 
k pøibývající pozornosti, kterou vzbuzovaly 
u Státní bezpeènosti.  Svá díla v nich pre-
zentovali: Jiøí Havlíèek, Josef Hrubý, Ludmila 
Jandová, Bohdan Kopecký, Josef Krejèiøík, 
Alena Kunderová, Zdenìk Lorenc, Antonín 
Pøidal, Josef Ruzselák, Zdenìk Øezníèek, Jan 
Skácel, Jiøí Valoch, Jan Zuska ad.

V kvìtnu 1989 bylo Sdružení Q opìt obno-
veno a v souèasné dobì èítá na 120 èlenù, 
kteøí od února roku 1992 udržují kontakt pro-

støednictvím Kvé–buletýnu. Ludvík Kundera 
je jedním ze tøí Q–konzulù.

Lístek adresovaný Janu Rajlichovi st. i ml.:
Kunštát 15/2 1994
Nazdar! Doufám, že už jsi fit. Vyšel Host 1993 è. 
3 – kousek od Vás, Jiráskova 59, kde je utajená 
Q–prezentace byś drobným písmem, ale zato pod 
køídly nejmladší generace. Možno prý shánìt 
v prodejnì Spisovatele, pak naproti Jakubu, u Že-
níška a na fil. fak. Jsou tam oba Rajliši. Já bych 
stál o nìjaké almanachy Q (5), byś mnou textovì 
ochuzené. Pokud ve ètvrtek nebude rada Q, tak 
aspoò poštou. Je tam jistì tradiènì moc chyb, 
jako v tom Hostu. Pøíklad: Fa Hus namísto Fal-
tus. Inu.

V poklusu hrst všerodinných pozdravù.
Ludvík Kundera

Popularizace umìní, ale i teoretické práce, 
jsou další oblastí z velkého množství aktivit 
Ludvíka Kundery. Již v mládí, v rámci Skupi-
ny Ra, komentoval výtvarná díla ostatních 
èlenù. V prùbìhu dalších let èasto textovì 
doprovodil katalogy výstav svých pøátel 
nebo promlouval na vernisážích. 
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Ludvík Kundera zahajuje výstavu Jaroslava Klápštì.
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G A L E R I E  L U D V Í K A  K U N D E R Y

Josef Istler: Váleèník, olej, pøekližka, 45×61 cm, 1943.
Josef Istler: Bez názvu, frotáž, papír, 36×46 cm, 1947.
Bohdan Lacina: Vesnice, olej, plátno, 48×64 cm, 1946.   
Bohdan Lacina: Akord, olej, plátno, 57×68 cm, 1962.
Václav Tikal: Johanka z Arku, tempera, plátno, 33×24 cm, 1961.
Václav Tikal: Nalezená prehistorie, kolorovaná kresba tuší, papír, 19×23 cm, 1942.
Vilém Reichmann: Fantom, kresba uhlem, papír, 40×27 cm, 1939.
Vilém Reichmann: Bez názvu, grafogram, papír, 20×24 cm, 1986.
Zdena Höhmová: Bez názvu, olej, plátno, 35×45 cm, 1999.
Ivan Štrouf: Záznamy èasu, kombinovaná technika, papír, 60×30 cm, 1987.
Václav Zykmund: Kvìtnová noc, olej, plátno, 44×34 cm, 1944.
Václav Zykmund: Hlava, olej, plátno, 31×41 cm, 1948.
Ludvík Kundera: Fantom, frotáž, papír, 15×21 cm, 1942. 
Ludvík Kundera: Krajina, frotáž, papír, 15×21 cm, 1942.
Ludvík Kundera: Pøelud, frotáž, papír, 15×21 cm, 1942.
Ludvík Kundera: Z cyklu Stará bydlištì, technika „tesaøík“, papír, 12×38 cm, 1978 (?).
Otta Mizera: Hlava, kvaš, plátno, 38×28 cm, 1946.
Ludvík Kundera: Brána do pekel, kombinovaná technika, papír, 20×28 cm, 1997.
Ludvík Kundera: Romantik 1, kombinovaná technika, papír, 22×17 cm, 1998.
Ludvík Kundera: Pøedpeklí 1, kombinovaná technika, papír, 28×20 cm, 1997.
Ludvík Kundera: Prostor, koláž, papír, 18×24 cm, 1989.
Ludvík Kundera: Bez názvu, kresba tuší, papír, 26×18 cm, 1944.
Ludvík Kundera: Melancholie, kresba tuší, papír, 29×20 cm, 1970.
Ludvík Kundera: Bezpodmíneèný horizont, frotáž, papír, 21×14 cm, 1942. 
Ludvík Kundera: Sen, frotáž, papír, 21×14 cm, 1942. 
Ludvík Kundera: Tanèící dùm, frotáž, papír, 15×20 cm, 1942.
Ludvík Kundera: 1. máj, kombinovaná technika, papír, 23×16 cm, 1972.
Miroslav Šimorda: Ztracený obzor, olej na plátnì, 68×71 cm, 1989.
Milan Boèkay: Pupek svìta, olej na desce, 25×25 cm, 2006.
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Robert Hlinìnský: Pád, olej na plátnì, 24,6×25,5 cm, 1973.
Ludvík Kundera: Guillaume Apollinaire: Zavraždìný básník, kombinovaná technika, papír, 26×19 cm, 2000.
Ludvík Kundera: Jaro, dekalk, koláž, papír, 22×22 cm, 1996.
Ludvík Kundera: Namodralá nálada, kombinovaná technika, papír, 30×31 cm, 2006.
Ludvík Kundera: Hnìdá reminiscence, kombinovaná technika, papír, 29×36 cm, 2007.
Ludvík Kundera: PF 1972, koláž, papír, 10×14 cm, 1972.
Ludvík Kundera: PF 1972, koláž, papír, 10×14 cm, 1972.
Ludvík Kundera: PF 1972, koláž, papír, 10×14 cm, 1972.
Ludvík Kundera: Chøtán pekel, kombinovaná technika, papír, 31×29 cm, 2002.
Ludvík Kundera: Helgoland, kombinovaná technika, akryl, papír, 23×34 cm, 2004.
Ludvík Kundera: Lisabon – Londýn, akryl, kombinovaná technika, papír, 29×38 cm, 2002.
Ludvík Kundera: Žlutá nálada 1, kombinovaná technika, papír, 24×37 cm, 2006.
Ludmila Jandová: Veèer, tempera, lepenka, 40×57 cm, 1998.
Emanuel Ranný: Havraní krajina, litografie, papír, 60×50 cm, 1992.
Miroslav Štolfa: Nová pøíroda, olej, plátno, 90×70 cm, 1994.
Rudolf Fila: Autorovi Konstantiny a Napospas, kombinovaná technika, papír, 30×42 cm, 1970.
Rudolf Fila: Lunopití, kombinovaná technika, plátno, 39×26 cm, 1972.
Laco Guderna: Výjev, 1989, tempera, papír, 27×33 cm, 1989.
Klára Boèkayová: PF 2006, olej, plátno, 39×40 cm, 2006.
Jiøí Koláø: Bez názvu, koláž, papír, 31×40 cm, 1969.
Dalibor Chatrný: Eben, kombinovaná technika, døevo, 28×56 cm, 1976.
Rudolf Kundera: Pøístav v Marseille, kresba tuší, papír, 25×20 cm, 1996.
Jaroslav Klápštì: Noci, kolorovaná kresba, plátno na lepence, 45×40 cm, 1994.
Karel Valter: Za chýškami krajina u Mezného, olej, pøekližka, 38×42 cm, 1980.
Bohumír Matal: Vraky, olej, sololit, 30×50 cm, 1982. 
Josef Ruszelák: Stromy, kresba pastelem, plátno, 60×42 cm, 1996.
Vít Ondráèek: Hlava, daktylogram, tuš na papíøe, 50×30, bez datace.
Klára Boèkayová: Vìci vábivé a vzrušujúce, olej, plátno, 62×80 cm, 1975.
Jan Rajlich st.: Hnìdý reliéf (Tìlo, tìlo, tìlo…), koláž, døevo, papír, 30×31 cm, bez datace.
Ludvík Kundera: Ohrožení, frotáž, papír, 20×14 cm, 1942.
Ludvík Kundera: Zaklínání, frotáž, papír, 20×14 cm, 1942.
Ludvík Kundera: Boj kvìtin, frotáž, papír, 20×14 cm, 1942.
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L U D V Í K  K U N D E R A 
P Ø E K L A D A T E L ,  E D I T O R

Na sklonku roku 1943 pùjèil Karel Teige 
Ludvíku Kunderovi knihu jednoho ze za-
kladatelù dadaismu Hanse Arpa „weisst 
du schwarzt du“. Sbírka nadchla mladého 
autora natolik, že hned následujícího roku 
vznikl pøeklad pod názvem Èerné býlí. 

V èervnu 1946 spojila náhoda autora 
i pøekladatele dohromady. S Hansem Ar-
pem se Ludvík Kundera osobnì setkal 
v Paøíži roku 1946. V prùbìhu nìkolika se-
tkání v kavárnách Montmartru a Mont-
parnassu plánovali spoleènou práci – vy-
dání pøekladù Arpových básní do èeštiny, 
výstavu jeho výtvarných dìl v Brnì ad. 
Udržovali písemný kontakt, ovšem rokem 
1948 nastala v jejich vzájemné korespon-
denci témìø desetiletá pøestávka. Dopisy 
Ludvíka Kundery nenacházely svého ad-
resáta. Až 14. èervence 1957 pøišla odpo-
vìï. Když Hans Arp po dlouhé dobì ob-

držel dopis od èeského básníka a pøeklada-
tele, projevil nadšení a velkou touhu po dal-
ším setkání a spolupráci. Nic z toho se však 
nepodaøilo uskuteènit.

Teprve v roce 1988 vyšly pøeklady Arpových 
básní ve sbírce Na jedné noze. Tedy až 45 let 
od okamžiku, kdy Ludvík Kundera dostal do 
rukou první verše jednoho ze zakladatelù da-
daismu. Jak sám øíká: „Sen se naplnil.“.

Autorem nejvíce spojeným se jménem Lud-
víka Kundery jako pøekladatele je Bertolt 
Brecht. Na jejich spoleèné setkání vzpomí-
ná: „Tváø: pod staroøímským úèesem: èerné, nad-
míru zvídavé oèi. Laskavé. Ale sotva skoèí øeè na 
nepravosti oficiální i soukromé, hned v nich blýsk-
nou plamínky ironie a sarkasmu. – Slova: laskavá. 
A hned naježená na všechny strany. Nikdy neztrá-
cející živinu podšitého humoru. Zøídka kdy jsem se 
tolik nasmál. – Èlovìk vìcný, prostý, lakonický. Èlo-
vìk, s nímž se i hezky mlèí.“
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Vzpomínky na setkání s dadaisty 

Hansem Arpem a Francisem 

Picabiou (strojopis s autorskými vpisky).



69Bohumír Matal, Ludvík Kundera a Vlastimil Fiala v èervnu 1946 v Paøíži.
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Ludvík Kundera a Günter Kunert s manželkami.
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Rokem 1959 zaèíná vycházet série pøekla-
dù, která vyústila v souborné vydání osmi 
svazkù Spisù Bertolta Brechta vycházejí-
cích v letech 1963–1990.

Kundera jako pøekladatel zprostøedková-
vá ètenáøùm básnická i prozaická díla 
z mnohých jazykù, napø. francouzštiny, ruš-
tiny, bulharštiny, rumunštiny, srbochorvat-
štiny, slovenštiny. Pøesto se nejvíce vìnu-
je autorùm píšícím v jazyce nìmeckém, 
mezi nìž patøí: Gotfried Benn, Heinrich 
Böll, Georg Büchner, Ferdinand Bruckner, 
Paul Celan, Franz Fühmann, Heinrich He-
ine, Georg Heym, Christian Morgenstern, 
Alfred Kubin nebo Georg Trakl. 

S vìtšinou z tìchto osobností byl v osob-
ním kontaktu nebo s nimi alespoò vedl 
bohatou korespondenci. Heinrich Böll se 
dokonce stal jeho osobním dodavatelem 
knih, které byly u nás tìžko sehnatelné, 
vìtšinou se jednalo o publikace vìnova-
né dadaismu a expresionismu. K nim Böll 
pøipojoval i své vlastní novinky.

V kontaktu byl i se slovenským spisovatelem 
Lacem Novomeským:

29. dubna 1963
Vážený soudruhu, milý pøíteli,
s pocity mi neménì vzrušenými jsem èekal na Váš 
dopis, resp. na zprávu Èsl. spisovatele, zda bude-
te ochoten pøevzít redakci i pøekládání výboru 
z mých básní pro Klub pøátel poezie. Jsem rád, že 
jste práci pøijal a jsem aspoò tak poctìn, jak Vy 
sám, ne-li více. Øíkám to bez nadsázky a prost for-
málních zdvoøilostí…
  Laco Novomeský

Èeský pøekladatel však pøedkládá také díla 
èeských autorù nìmeckým ètenáøùm. Zná-
mé jsou pøedevším jeho pøeklady èeské po-
ezie 11. století Die Sonnenuhr (1987), pøeklady 
èeské poezie 20. století Die Glasträne (1964) 
nebo básní Vítìzslava Nezvala Auf Trapezen 
(1978). Podílel se i na pøekladu díla Františka 
Halase spolu s Franzem Fühmannem.

Na dílo Františka Halase je celoživotnì za-
mìøena Kunderova editorská a redaktorská 
práce. Díky spolupráci s Milanem Blahynkou, 
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Jiøím Brabcem a Františkem Hrubínem 
vzniklo šest svazkù kompletního souboru 
Halasových literárních prací Dílo Františ-
ka Halase (1969–2001). Ediènì a redakènì 
pøipravil také do té doby nepublikované 
nebo málo známé básníkovy verše, prv-
ní vydání sbírky A co? (1957), Španìlský pod-
zim Františka Halase (1959), výbory Sbohem 
Múzy (1963), Hlad (1966) ad. Editoval i pa-
mìti básníkova otce Františka Halase st.: 
Bez legend (1958) a Máje a prosince (1959). 

Ludvík Kundera se vìnuje literatuøe 
a umìní také jako teoretik. Jeho velký zá-
jem o dadaismus dal vzniknout spisu Dada 
(1983) – rozpracovaná Dada panorama pu-
blikovaná ve Svìtové literatuøe roku 1966. 
Nìmeckému expresionismu se vìnuje èí-
tanka Haló, je tady vichr, vichøice! (1969).

Své znalosti mìl možnost od roku 1990 
pøedávat studentùm na Filozofické fakul-
tì Univerzity Palackého v Olomouci, Filo-
zofické fakultì Masarykovy univerzity a na 
Divadelní fakultì JAMU v Brnì. Univerzita 

Palackého v Olomouci vydala jeho teoretic-
ké práce vìnované nìmeckým básníkùm – 
Vùnì soli, Vybrané kapitoly z dìjin nìmecké poezie 
20. století (1996) a Noc a sen a modro, Literatura 
nìmeckého romantismu (2004).
Za své pøeklady Ludvík Kundera obdržel øadu 
ocenìní u nás i v zahranièí, napø. Rakouská 
státní cena za pøeklady (1993), Knižní cena ev-
ropského porozumìní (Lipsko 2002), Cena nì-
mecko–èeského porozumìní (Berlín 2002) ad.

V poslední dobì je jeho pozornost soustøedì-
na na tøi zahranièní autory. Jak sám Ludvík Kun-
dera øíká: „Cítím k nim dluh.“ Jsou to: Rumun 
Gellu Naum, Švýcar Felix Ingold a nìmecký 
básník, prozaik a esejista Günter Kunert.

Günter Kunert

Prospìšná je mi komora,
z níž je vidìt pøes støechy,
podobná špehýrce hlídaèovì
ze starých èasù: odtud
pøichází varování, že táhnou nepøátelé.

Pøeložil Ludvík Kundera
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K A L E N D Á R I U M

1920 || 22. bøezna
V Brnì se manželùm Antonínovi a Ilonì (rozené 
Jauernickové) Kunderovým narodil syn Ludvík.

1930
Ludvík nastupuje na reálné gymnázium v Praze 
na Smíchovì.

1932
Rodina se stìhuje do Litomìøic, kam je otec, 
dùstojník ès. armády, pøeložen. Ludvík pøestupuje 
na místní reálné gymnázium.

1936
První èíslo školního èasopisu Sextoplky s autorským 
podílem Ludvíka Kundery.

1938
Po maturitì posluchaèem Filozofické fakulty 
Karlovy univerzity v Praze. Zapisuje si pøednášky 
mj. u Vojtìcha Jiráta a Jana Mukaøovského.

1938 || bøezen
Poprvé publikuje. Báseò Svìøuj svá slova náladì 
vychází v 7. èísle 4. roèníku studentského 
èasopisu Mladá kultura.

1939
Otec je propuštìn z armády a rodina se vrací 
do Brna. Ludvík pøechází na Filozofickou fakultu 
Masarykovy univerzity.

1939 || 15. bøezna
Okupace èeských zemí nìmeckou armádou.

1939 || 17. listopadu
Uzavøení vysokých škol. L.K. støídá rùzná 
zamìstnání.

1942 || èervenec
Vzniká sborník mladých autorù hlásících se k sur-
realismu Roztrhané panenky (antedatován rokem 
1937), v nìmž své práce publikují Josef Istler, 
Ludvík Kundera, Zdenìk Lorenc, Mirka Miškovská 
a Otta Mizera.

1943 || leden
Kundera je totálnì nasazen ve Špandavì 
u Berlína, po onemocnìní záškrtem se vrací na 
podzim téhož roku zpìt do Brna.

1944
Vytvoøen bibliofilský „èerný tisk“ básnì Rýha smrti 
s litografií Josefa Istlera. (Roku 1947 vychází ve 
francouzštinì pod názvem Le sillon de la mort.) 
// V Brnì vzniká pøeklad veršù Hanse Arpa 
Èerné býlí.

1945
Spoluzakládá surrealisticky orientovanou 
Skupinu Ra.

1945 || 9. kvìtna 
Osvobození Èeskoslovenska. Konec 2. svìtové 
války v Evropì.
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1945 || léto
Setkání s Františkem Halasem. Kundera se násled-
nì stává jedním z èlenù druhého kroužku okolo 
Halase.

1945 || 25. dubna
V Rovnosti otištìna báseò Óda na Brno 
v dubnu 1945.

1946
Ukonèení studia na Filozofické fakultì 
Masarykovy univerzity – obor èeština a nìmèina. 
// Jako spoluredaktor a tajemník nastupuje do 
redakce revue Blok. Zde pùsobí do roku 1949. 

1946
Vycházejí Kunderovy prvotiny – Konstantina 
(Mladá Boleslav), Laviny (Nakladatelství mladých 
na Kladnì) a také dílo ocenìné Cenou Otakara 
Theera Živly v nás (B. Stýbl). // První oficiální 
sborník Skupiny Ra A zatímco válka. // Cesta do 
Paøíže pøináší setkání mj. s Hansem Arpem.

1947
Vychází pøeklad knihy Zemì snivcù od Alfreda 
Kubina (Nakladatelství mladých v Kladnì).

1948
V holandském èasopisu Palaestra je otištìna 
staś Gruppe Ra. Skupina Ra se však téhož roku 
rozpadá.
// Vychází sbírka Klínopisný lampáø (Praha: Za 
svobodu).

1949
Sòatek s Jiøinou Marešovou, rodaèkou z Kunštátu.

1949 || 27. øíjna
Zemøel František Halas.

1950
Nastupuje do redakce Rovnosti, kde pracuje 
v kulturní rubrice s Janem Skácelem.

1953
Redaktorem èasopisu Host do domu.

1954
Dvoumìsíèní stipendium v tehdejší NDR. V Berlínì 
se osobnì setkává s Bertoltem Brechtem.

1955
Odchodem z redakce Hosta do domu se stává 
nezávislým svobodným umìlcem. V tomto 
postavení setrvá celých tøináct let.

1956
Kniha esejí Nìmecké portréty 
(Praha: Ès. spisovatel).

1957
Pøeklady Mrtví nestárnou Anny Seghersové (Praha: 
Státní nakladatelství literatury), Promìna Franze 
Fühmanna (Praha: Naše vojsko) a Trini Ludwiga 
Renna (Praha: Mladá fronta).

1959
Poèátek dlouhodobé spolupráce s èinohrou 
Státního divadla v Brnì. // Výbor z lyriky Bertolta 
Brechta Sto básní (Praha: Státní nakladatelství 
krásné literatury, hudby a umìní).
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1959 || 18. øíjna 
Premiéra hry Bertolta Brechta Zadržitelný vzestup 
Artura Uie na základì Kunderova pøekladu ve 
Státním divadle v Brnì. 

1961
Po odmítnutí sbírky Letní kniha pøání a stížností 
zaslal autor vydavatelství Mladá fronta básnì 
pùvodnì neurèené k publikování. Sbírka však byla 
pøijata a vyšla pod názvem Záznamy a promluvy 
(Praha: Mladá fronta). // Pøeklad knihy Heinricha 
Bölla Kdes byl Adame? (Praha: Naše vojsko).

1961 || 24. èervna
Premiéra Kunderovy dramatické prvotiny Totální 
kuropìní v režii Evžena Sokolovského. (Èinohra 
Státního divadla v Brnì.) 

1962
Ve sbírce Letní kniha pøání a stížností vychází 
básnì z roku 1958 (Brno: Krajské nakladatelství). 
// Ze srbochorvatštiny pøeložen výbor básní 
Stevana Raièkovièe Lidé se probouzejí beze zbranì 
(Praha: Mladá fronta).

1962 || èerven
Po první generální zkoušce zakázána divadelní 
hra Ludvíka Kundery Nežert v režii Evžena 
Sokolovského. Hra byla uvedena až 8. èervna 
1967 v Satirickém divadle Veèerní Brno. 

1963 || 26. ledna
Èeskoslovenská premiéra Kunderou pøeložené 
divadelní hry Bertolta Brechta Kulatolebí 
a špièatolebí ve Státním divadle v Brnì. 

1963 || 14. dubna
Premiéra pùvodní divadelní hry Korzár, 
inspirované životním osudem Jiøího Mahena, 
v režii Evžena Sokolovského.  

1964 || 28. èervna
Ès. rozhlas Praha vysílá Kunderovu rozhlasovou 
prvotinu Zvìdavost v režii Ludvíka Pompe. Hra 
byla téhož roku vyznamenána cenou rozhlasové 
kritiky. V pøekladu Reinera Kunze byla uvedena 
i v Dánsku a Nìmecku. O dva roky pozdìji ji 
autor pøepracoval do divadelní podoby. 

1964
Nìmecké pøeklady èeské poezie 20. století Die 
Glasträne (Berlín) a èeský pøeklad výboru básní 
Laca Novomestského Otevøená okna (Praha; Ès. 
spisovatel). // Vystupuje na prestižním setkání 
básníku v italské Gorizii. // Vychází sbírka Tolik 
cejchù (Praha: Mladá fronta) a pøeklad výboru 
z díla Heinricha Heina Písnì a lamentace (Praha: 
Èeskoslovenský spisovatel).

1967 
Vychází sbírka Fragment: ódy, sarkasmy, truchlení 
(Brno: Blok) a novela Odjezd (Praha: Mladá 
fronta).

1968 || 1. ledna
Stává se dramaturgem Mahenovy èinohry 
Státního divadla v Brnì.

1968 || 21. srpna
Vojska Varšavské smlouvy obsazují ÈSSR.
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1968 || záøí
Z Kunderovy iniciativy vychází první èíslo èasopisu 
Mahenovy èinohry Meandr, který byl vydáván do 
ledna 1970.

1969
V edici Klubu pøátel poezie vychází Kunderova 
antologie nìmeckého expresionismu Haló, zde 
vichr, vichøice! (Praha: Èeskoslovenský spisovatel).

1969 || kvìten
V Brnì bylo ustanoveno Sdružení Q.

1969 || 26.–27. øíjna
Z podnìtu Ludvíka Kundery uspoøádáno Svazem 
èeských spisovatelù první halasovské sympozium. 
V tradici Halasova Kunštátu se pokraèuje dodnes.

1969 || 1970 
Ludvík Kundera odchází z Mahenovy èinohry 
v Brnì.

1969 || 24. kvìtna–28. èervna 
V brnìnském Domì umìní se konají Podveèery 
Q (hudební, literární, rozhlasové a divadelní). 
Na posledním z nich uvedena rozhlasová hra 
Ludvíka Kundery Dva ve vánici. Následnì bylo 
Sdružení Q zakázáno.

1972
Marie Poledòáková, dramaturgynì Ès. televize, 
vyzývá  Kunderu k napsání televizní hry o Georgu 
Büchnerovi. Hra ve volném verši se vysílala 8. 
února 1974 pod názvem Ó rozume ó lásko v režii 
Otakara Koska.

1973
Ludvík Kundera iniciuje vznik bibliofilských 
sborníkù. Jednotlivé sborníky první øady nesou 
názvy Jaro, Léto, Podzim, Zima, Ještì léto, Nová 
zima. // Díla Bertholta Brechta pøeložená do 
èeštiny vycházejí bez jmen pøekladatelù. Pokusy 
pøesvìdèit Brechtovy dìdice o nevhodnosti 
pøekladatelù neuspìly.

1976
S rodinou se stìhuje do Kunštátu, do rodného 
domku manželèiných rodièù. // Slovníèek 
literárních pojmù vydaný pod jménem 
„pokrývaèe“ Františka Tenèíka (Praha: Albatros).

1978
V Lipsku vychází výbor z poezie Vítìzslava Nezvala 
v pøekladu Ludvíka Kundery pod názvem Auf 
Trapezen.

1979
Navazuje spolupráci s Divadlem na provázku.

1981 || 28. øíjna
Premiéra hry Bertolta Brechta Obchod s chlebem 
v pøekladu Ludvíka Kundery v podání souboru 
Divadla na provázku v režii Petra Scherhaufera.

1982
V Mladé frontì vychází kniha Ludvíka Kundery 
Vìškerá poezie Oldøicha Wenzla.
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1983
V Praze v Jazzové sekci v edici Jazzpetit vychází 
Kunderùv spis Dada. // V Divadle na zábradlí 
uvedena hra Georga Büchnera Leonce a Leona 
v režii Aloise Hajdy.

1983 || 7. èervna
Premiéra Kunderovy hry Labyrint svìta a lusthauz 
srdce v Divadle na provázku v Brnì v režii Petra 
Scherhaufera.

1984 || 15. ledna
Premiéra televizní hry Radosti života o Františku 
Gellnerovi. Hra vzbudila velký ohlas u televizních 
divákù, vysloužila si však velmi ostré reakce 
u tehdejších kritikù. 

1985 
Básnická sbírka Hruden (Brno: Blok) a pøeklad 
výboru z básnického díla Reného Chara 
Spoleèná pøítomnost (Praha: Odeon).

1986 || 11. øíjna
Divadlo na provázku uvádí hru Ludvíka Kundery, 
Petra Oslzlého a režiséra Petra Scherhaufera Balet 
Makábr.

1987
V Lipsku vychází pøeklad výboru èeské lyriky 
z 11. století Die Sonnenuhr, na kterém se Ludvík 
Kundera podílel.

1988 || 7. kvìtna
V dánském Odense premiéra pùvodní 
Kunderovy hry Královna Dagmar, zèásti loutkové, 

v provedení královéhradeckého souboru Drak. 
Režisérem byl Josef Krofta.

1989
Cesta do mìsteèka Lesco v polské Halièi, kde 
se spolu s Pavlem Bunèákem úèastní sympozia 
o surrealismu. // V kvìtnu obnoveno Sdružení Q.

1989 || 17. listopadu
Poèátek „Sametové revoluce“. 

1990
Masarykova univerzita udìluje Ludvíku Kunderovi 
èestný doktorát. // Ludvík Kundera je pøijat za 
èlena Svobodné akademie umìní v Lipsku. 
V následujících letech získává øadu ocenìní 
u nás i v zahranièí: Státní cena Rakouské 
spolkové republiky za pøeklady (1993), Státní 
cena Èeské republiky za pøekladatelské dílo 
(1996), Cena Andrease Gryphia (Jena 1998), 
Cena Christmas (Bratislava 1998), Cena Jána 
Smreka (Bratislava 2000), na Divadelní fakultì 
JAMU v Brnì je mu udìlen titul profesora (2000). 
// Pøednáší na Filozofické fakultì Univerzity 
Palackého v Olomouci, Filozofické fakultì 
Masarykovy univerzity a na Divadelní fakultì 
JAMU v Brnì. // Sbírka Malé radosti – básnì z let 
1973–1980 (Brno: Blok) a sbírka Ptaní – básnì 
1964–1969 (Blansko: Závodní klub ÈKD Blansko).

1991
V nìmeckém Münsteru vystoupil Ludvík 
Kundera s pøíspìvkem na mezinárodním 
sympoziu o poezii Básníci svìta. // Sbírky Napøíè 
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Fantomázií: 14 cyklù z let 1971–1980 (Praha: Práce) 
a Ztráty a nálezy: poezie 1971–1979 (Prachatice: 
Rovina).

1992
Studijní pobyt ve Vídni. 
// Sbírka Pády: poezie 1963–1979 (Brno: Petrov) 
a výbor básní Nortia (Cuxhaven).

1993 
Brnìnská Rovnost vydává knižnì pod názvem 
Øeèištì vzpomínky Ludvíka Kundery, pùvodnì 
vycházející v deníku Rovnost na pokraèování.

1994
I. svazek Spisù L.K. Bez názvu: poezie 1939–1945 
v prachatickém nakladatelství Prostor-
multimédia, které realizuje v dalším roce také 
svazek IV. Od roku 1997 se vydávání Spisù L.K. 
ujímá brnìnský ATLANTIS.
// V Bratislavì první výstava výtvarných dìl 
Ludvíka Kundery.

1995
Sbírka Sny též (Brno: Atlantis), pøeklad díla 
Gottfrieda Benna Básnì (Praha: ERM) a Georga 
Trakla Šebestián ve snu (Tøebíè: Arca JiMfa).

1996
Èlenem-korespondentem Bavorské akademie 
krásných umìní v Mnichovì.

1997
V rakouském Hornu výstava Kunderova literárního 
a výtvarného díla Opus magnum. // Habilitace 

na Divadelní fakultì JAMU (doctor honoris 
causa).

1998
Èestným obèanem mìsta Kunštátu. 
// Èlenem-korespondentem Saské akademie 
umìní v Drážïanech. 

1999
Pobyt v Anglii a Walesu. // Pøeklad knihy Umbra 
vitae Georga Heyma (Studnice: Opus).

2000
Vychází Drohender Kompass-Romananfany 
(Berlín).

2001
Kundera vystavuje svá literární a výtvarná díla 
v Berlínì.

2002
V Lipsku je ocenìn Cenou evropského srozumìní.

2003
Vychází Piju èaj (Brno: Atlantis) a kniha Einen Tee 
darüber hilus (Horn).

2004
Výbor Kunderovy poezie Zazimování a jiné básnì 
(Praha: BB art), který zároveò vychází jako první 
pøeklad jeho básní do angliètiny pod názvem 
Overwintering (Chipping Campden).

2005 || 2. prosince
Premiéra Hry o Janáèkovi v režii Radovana Lipuse 
(divadlo Reduta, Národní divadlo v Brnì). 
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2005
Pøeklad sbírky Vzpomínky na mìsta, kde jsem nikdy 
nebyl do nìmèiny (Ottensheim an der Donau). 
// Vystavuje své výtvarné práce v brnìnské 
galerii Art-kontakt.

2007
Prezident Èeské republiky Václav Klaus udìluje 
Ludvíku Kunderovi Medaili za zásluhy o stát v oblasti 
umìní.

2008
Sbírka Onde (Brno: Atlantis) a spoluautorská 
kniha s Alenou Mizerovou Die Seele Brünns (Brno: 
Masarykova univerzita spolu s Centrem pro 
evropská studia).

2009 || 12. øíjna
Získává Cenu Jaroslava Seiferta.
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