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Proč se opětovně vracet k Heleně Salichové – vždyť kolik toho bylo o této malířce, gra-
fičce a folkloristce spjaté se slezským krajem, s rodnými Kyjovicemi a zejména s Polankou 
nad Odrou, kde prožila podstatnou část života – napsáno! Je zde k dispozici řada textů, 
které její životní i umělecký osud postihují: vzpomeňme na prvém místě citlivý záznam 
autorčiných vnitřních krajin z pera Petra Holého,1 na obsahově cennou publikaci emila 
Přikryla, postavenou na autorčiných osobních vzpomínkách,2 na řadu článků a katalogů, 
slovníkových hesel a reflexí k jubileím, na množství textů informativního i hodnotícího 
charakteru publikovaných tak, jak doba plynula a Salichovou interpretovala z pohledu 
svých obsahových strategií, zájmů a představ. nemůže však být jinak: rok 2009 byl ve 
znamení vydání obsáhlé monografie, postavené na důvěrné znalosti jejího literárního, 

1 HOLý, P.: Místo Heleny Salichové v českém malířství 20. století. Ars 2. Universitas Ostraviensis, Acta Fa-
cultatis Paedagogicae 1��, Ostrava 199�, s. 11–20. 
2 PŘiKryL, e.: Helena Salichová. Ostrava 197�.

Znovu Helena Salichová

paveL ŠopÁK



170 HISTORICA  Revue pRo histoRii a příbuzné vědy  2010/2

malířského a grafického díla, které se takto vůbec poprvé dostává k veřejnosti ve své rela-
tivní úplnosti,3 jakkoliv bylo leccos známo z jiných přehlídek a publikací.�

tato l´opera completa je vítanou, jedinečnou příležitostí k novému pohledu na autor-
čino výtvarné dílo,� důležitou o to více, oč malířka a grafička Salichová žije odděleně ve 
dvou interpretačních kontextech: region se k ní vždy hlásil, ať už v letech první repub-
liky, ať po druhé světové válce, v letech padesátých i šedesátých a zejména v posrpnovém 
období, naproti tomu v celočeském kontextu se její dílo připomínalo sporadicky (pomi-
neme-li pochybnou práci Fedora Soldana, jež u autorky ocenila vystižení revoluční vůle 
stejně jako schopnost malířskými prostředky zachytit nevlídnou skutečnost života pracu-
jících,� jako by autorka neexistovala).7 Příznačná jsou slova Vojtěcha Lahody: U Heleny 
Salichové-Hálové lze nalézt ve dvacátých letech více méně ojedinělé pokusy o zpodobení 
hornické Ostravy, z nichž nejprůkaznější je Přívoz v noci (1926). Také u ní je naivizující 
pohled nositelem poetického soucitu. Malířka své dílo posléze zahltila tvorbou krajin z okolí 

3 PaVLiŇÁK, P.: Helena Salichová. Ostrava 2009. na s. 373–377 je soupis literatury, k němuž je možno dopl-
nit ještě tyto texty: ŠiCH, S.: Helena Salichová. Červený květ 3, 19�8, č. 7, s. �2; SVOBODa, J.: K šedesátinám 
Heleny Salichové. Radostná země �, 19��, s. ��–��; HýL, V.: Helena Salichová oslavuje šedesátku. Nová svo-
boda 11, 19��, č. 97 (2�. dubna); OPaVSKý, J.: Životní jubileum Heleny Salichové. Nová svoboda 2�, 1970, č. 9� 
(2�. dubna), s. �; PŘiKryL, e.: Za zemřelou Helenou Salichovou. in: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 1�. 
nový Jičín 197�, s. 71–72; Marie uhlířová, Helena Salichová. in: Lexikon české literatury iV. Praha, academia 
2008, s. 31–32; PaVLiŇÁK, P.: Miroslav Rybička o životě, umění a motocyklech. Ostrava 2008, s. 27–33. Úplnost 
prezentovaného díla je jen relativní vzhledem k jistě početným dílům uloženým v soukromých sbírkách a dále 
k pracím ve veřejných sbírkách. Ze sbírek Slezského zemského muzea v Opavě jsou to především tyto obrazy 
reprezentující rané dílo: Selský dvorec, olej na plátně �� × �0 cm, signováno vpravo dole H. Salichová-Hálová, 
b. d., inv. č. u2188a; Pradlena, olej na plátně �� × �2 cm, nesignováno [1927], inv. č. u1111a; Portrét dívky, 
olej na plátně 70 x �� cm, signováno vlevo dole H. Salichová-Hálová 1927; Kytice, olej na plátně �� × �0 cm, 
signováno vpravo dole H. Salichová 1928, inv. č. u 218�; Portrét Věnceslava Hrubého, olej na plátně, 72 × �� cm, 
signováno vpravo dole H. Salichová 1930, inv. č. u218�a; v katalogu chybějí rovněž dva obrazy ze sbírek Muzea 
města Brna, a to inv. č. �0.�1� Zátiší s lopuchovým listem, olej na plátně ��,� × �7,� cm, signováno Helena Sali-
chová 1931 a inv. č. �0.�1� Milan se slepicí, olej na lepence �8 × �3 cm, signováno. – Podobně v soupise ilustrá-
torského díla není uvedena obálka a kresba drobného tisku Makhali-Phal, Zpěv míru, Moravská Ostrava, Klub 
revoluční jednoty 19��, edice krásné literatury sv. 1.
� na výstavách se připomínala díla jak z veřejných sbírek, tak z autorčiny pozůstalosti, dosud v soukromém 
majetku. např. Zakladatelé výtvarné tradice na Ostravsku, katalog výstavy Vlastivědného ústavu Frýdek-Místek, 
Frýdek-Místek 1972; zejména velká retrospektivní výstava v Galerii výtvarného umění v Ostravě, k tomu trn-
KOVÁ, e.: Helena Salichová, malba – grafika. GVu v Ostravě, duben –  květen 197�, katalog výstavy, 33 stran. 
V témže roce proběhla výstava H. Salichové v Domě umění v Opavě. Z poslední doby zejména retrospektivní 
výstavy nové síni GVu v Ostravě-Porubě, srv. katalog Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska ze sbírek GVU 
v Ostravě 1900–1950, Ostrava 200�, s. �3–��; Lidská práce, technika a průmysl jako inspirace výtvarného umění, 
GVu Ostrava – nPÚ Ostrava, důl Michal, leták k výstavě s katalogem děl (zde dva obrazy od H. Salichové) 
a s textem Petra Holého. naposledy pět obrazů H. Salichové ze sbírek GVu v Ostravě, Státního zámku Hradce 
nad Moravicí a Slezského zemského muzea v Opavě se objevilo na výstavě Zmučená země, srv. ŠOPÁK, P.: Zmu-
čená země. Malířství ve Slezsku a na Ostravsku ve 30. a 40. letech 20. století. Slezské zemské muzeum – Památník 
druhé světové války v Hrabyni, květen–prosinec 2009, katalog výstavy, � stran. rok 2009 přinesl několik autorči-
ných přehlídek připravených výtvarným centrem Chagall v Ostravě, Karviné, Brušperku a v Kyjovicích, k tomu 
Galerie (Ostrava) č. 32 / červenec – srpen 2009.
� naproti tomu obsáhlá literární pozůstalost, nyní v soukromém majetku, bude-li přece jen získána do veřej-
ných sbírek, bude vyžadovat ještě utřídění a dlouhodobý soustředěný výzkum; výběrově z ní cituje a některé zají-
mavé ukázky reprodukuje ve své monografii Petr Pavliňák.
� SOLDan, F.: Sociální umění : Sociální malířství a sochařství dvacátých a třicátých let. Praha 1980, s. 98. 
7 nenalezneme její jméno v knize HLaVÁČeK, L.: Současná československá grafika. Praha 19��, ba ani ve sbě-
ratelské příručce MarCO, J.: O grafice : kniha pro sběratele a milovníky umění. Praha 1981. teprve WeBer, M.: 
Helena Salichová. in: HOrOVÁ, a.: (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění – dodatky. Praha 200�, 
s. ���.
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Polanky a obrazy zátiší, oním typickém anonymním a konformním produktem doby.8 nejde 
tak ani o to polemizovat s autorem o míře konformity či nonkonformity či nesouhlasit 
s protikladnými názory, které umělčinu interpretaci ostravské a slezské tematiky povýšily 
nad dobový celočeský kontext,9 ale pokusit se odpovědět na otázku, jak má podle Salichové 
obraz (na technice přitom nezáleží) a priori vypadat a co si Salichová – jako malířka nebo 
grafička – jako cíl svého tvůrčího úsilí stanovila. Právě hledání odpovědi na tuto otázku je 
věnován následující text.

autorčin vztah k výtvarnému dílu a ke kultuře obecně se utvářel v rodných Kyjovicích,10 
kde její otec, Josef Salich, působil od roku 1892 jako řídící na místní škole. Kyjovice se před 
mladou Helenou Salichovou otevíraly jako tusculum a chce se věřit, že šlo o nejkrásnější 
část jejího života. to, co v Kyjovicích nalezla a co je třeba ještě více docenit jako výcho-
disko autorčina (nejen) výtvarného myšlení, je pevná hodnotová hierarchie a stálost. Ver-
tikální osu této hierarchie určuje patriarchální napětí mezi zámkem a zdejším panstvem 
a mezi lidem. Ocitáme se ve slezském (neo)biedermeieru, kde skromná šlechta – hrabata 
Stolbergové – žije v souladu s řádem přírody a společnosti. Obecní kronika tuto sociálně- 

-charitativní roli hraběcí rodiny vůči vesnické komunitě vystihla velice přesvědčivě: Bed-
řich Stolberg i jeho choť Antonie, rozená svobodná paní z Landsberg-Velen z Drensteinfu-
rtu, ačkoliv jsou německého původu, jsou povahy lidumilné, a kde mohou, prosbám chudšího 
obyvatelstva vyhovují; občany v nemocích nebo neštěstím stižené osobně navštěvují a nechá-
vají si podávat o stavu věci zprávy. Chudým poskytují podpory, dříví, obědy, šatstvo; ve své 
rodině nežijí nijak přepychově, naopak opatrně.11 Bylo to praktické naplnění politického 
programu, který Stolberg uskutečňoval na zemské i celostátní úrovni jako vlivný poli-
tik německé křesťanskosociální strany. Patriarchální svět a obrana jeho přirozených, po 
generace děděných hodnot, to je to, co jej spojuje s českými politiky z Opavska, zejména 
kněžími a učiteli, a co se staví do protivy jak vůči německému liberalismu, tak vůči radikál-
ním levicovým tendencím. ne náhodou obecní kronika Kyjovic citovala republikánskou 
Svobodnou republiku vycházející v Opavě a přinášející otřesné informace o bolševické 
revoluci v rusku, kde Lenin a Trocký i ostatní tak hospodaří, že miliony obyvatelstva rus-
kého umírají hladem. Lidé pojídají i své od hladu zemřelé děti. Hlavně je, když komunismu 
se dobře daří. ale co je horšího, ruští komunisté dováželi z Ruska peníze, šperky a diamanty 
a podpláceli lid tak, aby se bolševismus i v naší republice uplatnil.12

toho se Kyjovice zdály být navždy uchráněny. Stranou hlavních cest a dějinných zvratů, 
na okraji půvabných lesů, vlnících se polí se staletými alejemi, s pozdně barokním zám-
kem obklopeným krásným parkem tvořily ostrov klidu a družné pospolitosti. Stačilo ale 
vyjít nedaleko nad vesnici a shlédnout do údolí, kde se vynořovalo zlověstné panorama 

8 LaHODa, V.: Civilismus, primitivismus a sociální tendence v malířství dvacátých a třicátých let. in: Dějiny 
českého výtvarného umění (1890–1938) iV/2. Praha 1998, s. 72.
9 trnKOVÁ, e.: c. d., s. 3: Všechny … tvůrčí oblasti se vzájemně prostupují a podmiňují, neboť jsou neseny jed-
notnou obsahovostí – láskou k rodnému kraji, k jeho lidu a k jeho lidovým tradicím. PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 8�, píše: 
Výtvarná tvorba Heleny Salichové je specifickým tvůrčím projevem, který inspiračně vyrostl ze života Slezska a patří 
k němu stejně jako verše Petra Bezruče a hudba Leoše Janáčka. Její umění našlo osobitou, jinými zákonitostmi 
ovládanou řeč na základě staletých lidových tradic. 
10 Důraz na vskutku iniciační funkci prostředí dětství a mládí upozornil až HOLý, P.: c. d., s. 13. Petr Pavliňák 
na základě dosud neznámých dokumentů ukázal, že i později Salichová udržovala kontakty se Stolbergovými, 
k tomu viz níže.
11 Státní okresní archiv Opava, archiv obce Kyjovice, inv. č. 20, Pamětní kniha obce Kyjovice, s. ��.
12 tamtéž, s. 31.
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průmyslové Ostravy, zježené komíny s vysokými pecemi, zahalené do věčného dýmu a sazí, 
kam někteří kyjovičtí obyvatelé jezdili za prací. Byl to zcela jiný svět než svět poklidného 
slezského venkova a lze se oprávněně domnívat, že mladá Helena Salichová si tuto dvojdo-
most světa-idyly stavící na odvěkém řádu, stíhané naturalisticky vypointovanou realitou 
a její chaotičností velice silně uvědomovala. Věděla už tehdy, jak je idyla skutečně křehká 
a zranitelná? Snad ano, vždyť jí bylo devatenáct, když vypukla světová válka a onen svět 
včerejška (Stefan Zweig) se stal definitivně minulostí. Mezitím si ale uvědomila, co bude 
mít pro její život určující význam: bude to kultura a její nejvyšší úroveň, umělecká tvorba 
s nezbytnou – romantickou – ambivalencí exkluzivity a rustikality. Potíž je v tom, že jak se 
z jejího života vytratí kyjovická idyla se svou samozřejmostí hodnotové hierarchie a bez-
problémovostí, ztratí i Salichová jasnou hodnotovou orientaci.

Zámek hrabat Stolbergů nebyl jen symbolem, ale i zdrojem seznámení se s výtvarným 
dílem; nadučitelově dceři se otevíral se zjevnou samozřejmostí: byly zde knihovna a sta-
rožitné památky, byla zde hudba – zámecké muzicírování se bez nadučitele Salicha ani bez 
jeho dcery nemohlo obejít –, byly zde obrazy, a nejen ty staré, zděděné po předcích. Stol-
bergovské Kyjovice zajímaly adolfa Zdrazilu, raimunda Moslera a další německé malíře 
z regionu.13 Salichová se zde poznala i s mladým českým malířem původem z jižní Moravy 
Vojtěchem Pernicou (188�–1977), absolventem pražské uměleckoprůmyslové školy, malí-
řem krajin, zátiší i portrétů, koloristou uplatňujícím schopnosti barevné orchestrace, hry 
barevných světel a stínů zejména na obrazech s folklorními náměty z rodné jihovýchodní 
Moravy a v impresivně vnímaných krajinách.1� 

nevíme sice, co Pernica v Kyjovicích mimo portréty rodiny Stolbergů maloval a jak 
dalece měla mladá Salichová z toho, co spatřila v jeho ateliéru, možnost pochopit záko-
nitost výstavby obrazu, zdali to nebylo především romantické, jistěže citové vzplanutí 
k umělci, které skončilo velice rázně: otec se ukázal více jako přísný strážce morálky, když 
Helenu odeslal na výchovu k dominikánkám v Klimkovicích, aby se z ní stala industriální 
učitelka, než jako vychovatel soustředěný na to, co děvče lákalo – na uměleckou tvorbu 
a intelektuální zájmy. Připusťme však, že skutečně rané zážitky z kyjovického zámku, 
setkání s Pernicovým dílem a didakticky přísně vedené výtvarné vzdělávání na opavské 
německé měšťanské škole příští malířku tu více, tu méně ovlivnily. 

na měšťance vznikaly konvenční výkresy, které se dochovaly v její pozůstalosti; byly 
vypracované v intencích tehdejší kresebné školské metody, kdy tvar (dekorativní trojlist, 
džbán) je precizně nakreslen a dodatečně neméně precizně vystínován tak, aby se jevil 
jako monumentální, plastický útvar osvětlený reflektorickým, čirým světlem. tuto peč-
livost, preciznost a píli si Salichová udrží po celý život. Zmrtvělost a vynucená kázeň čiší 
z těchto výkresů a kontrastuje s tím, co ji o pár let později předvedl V. Pernica: vitální 
barevnost, impresivně dělený rukopis, který rozleptává valér do malých plošek, jež teprve 
v úhrnu vjemu jeví svou životnost. Je pozoruhodné, jak malíř v některých dílech opouští 
potřebu prostorového řešení a malovanou scenerii buduje z ploch a chce se dovodit, jak 
tato plošnost mohla zapůsobit na způsob prostorového utváření obrazu u Salichové. Byl 
to však i samotný způsob malířské traktace, rozvíjející se v době před první světovou vál-
kou v běžnou konvenci, který si Pernica velice dobře osvojil, stejně jako pochopil, že je 

13 Srv. příslušné pasáže v textu ŠOPÁK, P.: Zámek v Kyjovicích a problematika stavební kultury v aristokra-
tickém prostředí od konce 18. století do roku 191�. Časopis Slezského zemského muzea, série B ��, 200�, č. 3, 
s. 222–2�1.
1� HLuŠiČKa, J.: České moderní malířství v Moravské galerii v Brně 2. Brno 1989. 
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užitečné ponechávat čisté nelomené barvy v jejich tonalitě, přisoudit výrazovou hodnotu 
duktu a kombinací rázných tahů a staccatových plošek prohloubit emocionální napětí vý-
sledného malířského díla. 

O čem nebylo možno pochybovat, byl sociální status díla: Pernicovy obrazy se dobře 
vyjímaly v galerii i v obytném interiéru středostavovské společnosti a pochopitelně v poko-
jích, jakými disponoval zámek v Kyjovicích. Je tomu tak proto, že obraz v Pernicově pojetí 
nepřestává být vizuální reprezentací – stavovské sounáležitosti, uměleckých aspirací 
a nároků, schopnosti dostát obecně srozumitelné představě výtvarného díla a prokázat 
před divákem povinné penzum mistrovství projevující se v námětu, kompozici, trak-
taci. Pernicovy obrazy vypovídají o nezměněném vysokém sociálním statutu výtvarného 
díla – a budiž zdůrazněno, že na tento statut, resp. vědomí tohoto statutu Salichová nikdy 
nezapomene, ať už jej bude okázale negovat, nebo se mu bude snažit přiblížit a naplnit 
jej, stejně tak jako je jedno, zdali s důsledky, že naivizuje, blížíc se k poetice insitní malby, 
nebo je příliš konvenční. Výtvarné dílo Heleny Salichové prostě bude polemikou s kon-
venčním sociálním statutem díla – a zároveň jeho verifikací.

Bylo již řečeno, že kultura, jak ji Salichová zakoušela v rodných Kyjovicích, se rozevírá 
do vertikály aspirací, nároků, tvůrčích výkonů. Její nejvyšší úroveň reprezentovalo kulti-
vované aristokratické prostředí, méně již školy, jimiž dívka prošla. ani vůči kontrastním, 
dolním etážím života obyčejných lidí a jejich kultury nezůstala lhostejná a přijala je jako 
zdroj permanentní verifikace hodnot a hodnocení. ten důvod není racionální, intelektuální, 
nemá nacionální, či dokonce politické obsahy. naopak, je čistě emocionální a privátní: 
i daleko později, kdy tusculum zámku zůstalo v nedohlednu jako blednoucí vzpomínka, 
zůstalo jí totiž prosté prostředí chaloupek a jejich obyvatelek – oněch slezských Sibyl,1� 
které opakovaně kreslila a malovala a především zpovídala, zapisovala jejich vzpomínky, 
písně nebo pohádky – jako jediná skutečná jistota. na jejich počátku stojí Hana Proská, 
která jí vyprávěla pohádky a seznamovala ji s místním folklorem a přičinlivé děvče z kan-
torské rodiny si tyto příběhy začalo zapisovat. Hudební vzdělání, u dívky jejího původu 
docela samozřejmé, rozšířilo její zájem o hudební projevy. Čteme-li v její knižní prvotině, 
jíž jsou Slezské lidové písně svatební a jiné z Kyjovic a okolí (vydané vlastním nákladem 
roku 1917), věnování Jeho Jasnosti panu Bedřichu hraběti Stolbergovi a jeho vznešené 
choti, majitelům velkostatku v Kyjovicích, není to jen proto, že Stolbergové nepochybně 
na vydání práce finančně přispěli, ale proto, že Salichová ctila onu sociální a hodnotovou 
vertikálu, kolem níž gravituje celá kyjovická idyla. 

Pro pochopení uvažování mladé Heleny Salichové o kultuře a umění a jejich vztahu ke 
společnosti je prospěšná předmluva práce, z níž vyplývají tři věci: vědomí zániku staré 
lidové kultury a nutnosti její resuscitace (Slezskému lidu vracím jeho zpěvy, vzácný odkaz 
starečků a stařenek, aby písničky neupadly v zapomenutí. Přála bych si, aby došly rozší-
ření a byly zpívány s láskou, s jakou byly sbírány a upraveny, aby ukázaly, že ve slezských 
dědinách jest ukryta poezie hluboká a krásná…), vědomí slezské idyly, kterou resuscitace 
lidové kultury potvrzuje v jejím dalším trvání i v moderní, hodnotově disparátní a neur-
čité době a která konečně potvrzuje i klíčovou roli intelektuála, který zvenčí vstupuje do 
tohoto lidového kontextu, aby přinesl „veřejnosti české“ unikátní svědectví o autentickém, 
dosud nevídaném uměleckém projevu. Obecně vzato, tímto intelektuálem byl v 19. století 
vesnický kantor a nyní je jím Salichová, přičinlivá dcera svého otce, venkovského učitele. 

1� název kresebného cyklu ze čtyřicátých let 20. století.
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Co je ovšem neméně podstatné, že tento sestup – a je to vskutku sestup po pomyslné hod-
notové vertikále kulturních výkonů a aspirací – k slezskému lidu nepřerušuje onu distanci, 
kterou se vyznačuje celé dílo Heleny Salichové. Vztah k lidové kultuře totiž neznamená 
vnoření se v lidové prostředí, integraci ve vesnickou pospolitost, naopak, je to výsostné 
pozorování a zkoumání zvenčí, a to i tehdy, když Salichová vytváří linoryty a dřevořezy 
inspirované lidovou poetikou. to, co po první světové válce definitivně ztratila, byl onen 
vrchol hodnotové vertikály a instituce (školy, spolky, korporace) tuto ztrátu (rozuměj hod-
notovou jistotu) nikdy nemohly nahradit.

Prostředím onoho zkoumání zvenčí se záhy stala Praha, kde Salichová pokračovala ve 
svém folkloristickém díle, kde se potkala s Čeňkem Zíbrtem a jeho prostřednictvím s Leo-
šem Janáčkem. Kdyby už nebylo nic víc než dva sebrané svazky lidových písní, které sotva 
dvacetiletá Salichová vydala, stala by se integrální součástí české kultury ve Slezsku ne 
snad pro význam svého folkloristického výzkumu, ale pro kulturní program, který se zde 
pokusila formulovat.1� Jistěže je to program romantiků 19. století, program petrifikace 
biedermeierovské idyly, v níž dosud žila. Záhy se však ocitla ve víru událostí, které jí daly 
nové impulsy – svět mládí se zhroutil, patriarchální společnost vzala zasvé. Kyjovice jí 
nahradila Polanka nad Odrou a s ní Ostrava. a tu už je rozhodnuto: výtvarné cítění, jež 
bylo zjevně silnější než hudba a nauková sféra, se promítlo do studia na pražské akademii 
a do hledání cesty k výtvarnému dílu, k odpovědi na otázku, jak kreslit a malovat.

V Praze se ocitla ve zvláštní skupině mladých lidí; ona, venkovské děvče dosud žijící 
v starorakouské idyle, v roce 1919 přišla do Prahy, hlavního města teprve vzniknuvšího 
samostatného československého státu, města lačně otevřeného všemožným podně-
tům a recyklujícího rozličné, často fantastické představy o společenském uspořádání 
a o vzrůstu významu republiky a krásné vize její budoucnosti. Byla to doba mimořádné 
tvůrčí a intelektuální aktivity a především velikých nadějí – na nový stát, na nový spole-
čenský řád, spravedlivý ke všem občanům, na demokratické instituce, na novou kulturu. 
Vírem událostí byla zasažena i starožitná akademie, která se podobně jako pražská umě-
leckoprůmyslová škola otevřela dívkám ke studiu. Jejich původ a osudy byly ale odlišné 
a motivace jejich odhodlání ke studiu přitom nápadně podobná: pro Vlastu Vostřebalovou-

-Fischerovou (1898–19�3), původem z Boskovic na Moravě, bylo umělecké vzdělání sou-
částí vzdoru, k němuž náleželo rovněž vystoupení z církve; Milada Marešová (1901–1987) 
pocházela z pražské rodiny známého univerzitního profesora Františka Mareše, ale i ona 
se vymezovala vůči autoritě, kontrastujíc s otcovým patetickým vlastenectvím a naciona-
lismem, který se promítal do vášnivé obrany pravosti rukopisů. Je zjevné, vůči čemu pro-
testovala Helena Salichová, jak dosvědčují poukazy, že světlým bodem v neutěšeném mládí 
byl kontakt s Hanou Proskou nebo stížnosti na chování rodičů v dopise nastávajícímu 
manželovi.17 Do Prahy ji hnala potřeba vymanit se z krunýře rodičovské kurately a zde 
se nejen potkala s rebelkami Vostřebalovou-Fischerovou a Marešovou, ale především se 
společně s nimi dostala do styku s rozvíjejícím se komunistickým hnutím. Proto se také 
jméno Heleny Salichové objevuje v časopisu Kohoutek, který měl, ač byl určen dětem, cha-

1� Slezské lidové písně svatební a jiné z Kyjovic a okolí. upravila Helena Salichová. [Kyjovice 1917]; Národní 
písně slezské ii. Sebrala a upravila Helena Salichová. Praha – Kyjovice [1920].
17 PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 11 a 30.
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rakter stranicky jasně vyhraněné komunistické tiskoviny.18 Levicová orientace bude pro 
Salichovou určující po zbytek života.

Příchod do Prahy na počátku přelomu druhého a třetího decenia 20. století znamenal 
pro Salichovou možnost bezprostřední zkušenosti se současným výtvarným uměním. 
Oporu v hledání vlastní cesty zpočátku nalezla v uměleckých autoritách učitelů – Vojtě-
chu Hynaisovi, Vlaho Bukovacovi, Maxi Švabinském a zejména v augustu Brömse, ale 
nepochybně ji ještě více oslovovala celá umělecká scéna se spolky, výstavami, uměleckými 
revue. nemohla si nepovšimnout, že česká výtvarná kultura prochází vážnou a hlubo-
kou krizí spočívající v komplikovaném hledání nové formové řeči a koneckonců i funkce 
výtvarného díla, stručně řečeno, v hledání výsledného syntetického tvaru díla a genero-
vání moderního publika schopného rezonovat s tvůrčím záměrem. Poměrně záhy a velice 
energicky se vyhranila levice, a i ta hledala formovou řeč, když se zejména prostřednictvím 
Karla teigeho uplatňovala tu v Životu resuscitující se umělecké besedy, tu ve Veraikonu 
emila Pacovského, tu v brněnském Hostu tamní Literární skupiny, až nakonec zakotvila 
ve svých vlastních revue a časopisech. uměleckou pravici reprezentovala uznávaná, no-
vými republikánskými poměry kupodivu neotřesená konformita salonní malby, reprezen-
tativních portrétů, krajin, zátiší, alegorických kompozic; její příjemnější, modernisticky 
zabarvenou polohu přinášel Topičův sborník literární a umělecký, který uváděl reprodukce 
Moravanů, Stanislava Lolka, Bohumíra Jaroňka a Joži uprky. Široké řečiště moderny se 
rozlévalo mezi těmito nesmírně vzdálenými břehy, ve svém ohnisku tavící odkaz Bohu-
mila Kubišty, předválečného kubismu a tvarových výbojů Osmy a Skupiny a chladnoucí 
do klasické uměřenosti a formové pročištěnosti magického realismu, civilismu a nové věc-
nosti. Zdá se, že ještě vyhraněnější polohu skýtala soudobá grafika: na straně jedné staro-
mistrovské pojetí valérů a světelných přechodů a tvarové korektnosti hraničící se schop-
nostmi fotografie a uplatňující se nejlépe v litografiích a leptech, jak učil své žáky Max 
Švabinský, na straně druhé nebývalý primitivismus, omezení se na základní geometrické 
znaky nebo rytmy (body, linie), na pouhou práci rydla narušujícího plochu dřevěné desky 
nebo lina. Úhrnem: ještě nikdy nebyla česká výtvarná scéna tak mnohotvárná a ještě nikdy 
nemusel mladý malíř a grafik vynaložit takové úsilí pro získání základní orientace a nale-
zení místa v tříšti názorových pozic.

Jak se v této situaci zorientovala Helena Salichová? nejprve se zdá být pokornou žač-
kou svých učitelů. Dovedné zvládnutí řemesla, jistota linií, jimiž formulovala obrys, ukáz-
něných šrafur modulujících světelné přechody, to vše dosvědčuje její kázeň a píli. to by 
byla první, řekněme výchozí úroveň výtvarného projevu, jehož rezultát poskytují dvě 
reprezentativní protějškové podobizny rodičů (192�)19 a který monografie Petra Pavli-
ňáka po zásluze vůbec poprvé ukazuje v celé šíři. Jsou to studijní kresby a oleje, portréty 
a akty, které dosud nebyly prezentovány. Současně vznikaly krajinné záběry, v nichž jako 
by rezonovala vzpomínka na umění Vojtěcha Pernici; je to spíše pečlivé než kultivované 
malování, kdy krajina je budována děleným rukopisem ve dvou jasně oddělených plá-
nech. už tehdy šlo spíše o krajinu jako sled horizontálně vedených barevných ploch, což 
je způsob uplatňovaný i v mladší tvorbě. Obrázky ovšem prozrazují bezradnost jak klást 
barvu, jak modelovat tvar; nejzdařilejší je z tohoto pohledu Stromořadí (1920) s reflexy 

18 PaCHManOVÁ, M.: Milada Marešová, malířka nové věcnosti. Praha – Brno 2008, s. 12–1�.
19 reprodukce PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 100.
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světla proskakujícího skrze koruny starých stromů.20 Je tomu tak i proto, že Salichová je 
bytostnou kreslířkou, což prokazují její lepty z let 1923–192�.21 Krajinná scenerie je na 
nich pouze nezbytnou podmínkou významové logiky děje, jehož těžiště zcela spočívá ve 
figurách. a tu si Salichová ověřuje rozličné možnosti kompozice: je zde kremličkovská 
Pradlena (192�), je zde secesizující Husopaska (b. d.), Chůva (192�) naopak odkazuje 
až k aristokratickému portrétu 18. století a tolik se liší od Žofky z Kyjovic s děckem (192�), 
obrázku s reflektorickým osvětlením matky s dítětem, jehož východiskem je sociální expo-
novanost grafik a kreseb Käthe Kollwitzové. 

autorka i později zkoušela kompoziční postupy, ověřovala si to, co jiní objevili, a vybí-
rala, co by se jí hodilo pro vlastní tvorbu. V roce 1930 namalovala fascinující obraz 
Chlapce s kočkou. Čím je výjimečný? Jednoduše řečeno vším: proti hnědozeleným a žlu-
tým valérům starších i současných portrétů autorka uplatnila sonorní barevný akord syté 
modré, zelené a purpurové, proti tvaru klenutému v prostoru postavila siluetu chlapce 
viděného z en face, jímž vyplnila celou plochu plátna a jen do malých plošek zbývajících 
na pozadí naaranžovala jako kontrapunkt purpurovou draperii a list pokojové květiny. 
Vše tedy vykryly vzdor modulaci plošně chápané tvary – a světlo? ty tam jsou potem-
nělé scény s reflektorickým světlem staromistrovské malby! Je to vskutku galerijní obraz 
a příznačně reprezentativní, současně monumentální a neklasický, odvozený ze soudobé 
evropské výtvarné kultury (natalia Gončarovová, Kuzma Petrov-Vodkin, neue Sachlich-
keit). Ještě v pozdních třicátých letech bude tu a tam její tvorba reagovat na cizí podněty, 
jakou je měřítkem skrovná, výtvarnou koncepcí však monumentální varianta alegorické 
Ostravy (1937), nápadně upomínající grafiky Václava Maška. Pro pozdější dílo bychom 
nalezli další předobrazy a je symptomatické – nepochybně v souvislosti s autorčiným ten-
dováním k romantismu a symbolismu konce 19. století –, že se v souvislosti s tvorbou 
Salichové bude připomínat edvard Munch.22 S jeho jménem by mělo zaznít rovněž jméno 
Munchova generačního vrstevníka emila nolde a zejména egona Schiele. Jeho proslulé 
Čtyři stromy (1917, 111 × 1�0 cm, Vídeň, Belvedere) se jeví být klíčem k Salichové jako 
krajinářce: je tu ona rytmická, monumentální mytopoetická symbióza země a nebe, vyjá-
dřená horizontálními pásy kladenými nad sebou a vyplňujícími celou plochu obrazu, je 
tu motiv slunečního kotouče23 a zejména je v proscéniu podivné vlnící se prázdnoty ona 
titulní čtveřice stromů. Ještě se čtyřmi stromy pracovala v nostalgickém Západu slunce 
(1930), později počet zmenšila na tři jako v obrazech Pasačka (19�1), v linorytu Večer na 
pastvě (19�0) a s delším časovým odstupem na obraze Pastva (1971). Poukazy k Mun-
chovi, noldemu nebo Schielemu ukazují na jeden podstatný rys, který by snad ani nebyl 
jinak zjevný, protože primitivismus forem, určitá nehledanost banálních témat a rusti-
kalita provedení pozorovatele odvádí od toho podstatného: Salichovou vyznačuje velká 
míra symboličnosti, resp. alegoričnosti. a další rezultát: základem její malířské a grafické 
tvorby není sensualismus, prožitek barvy (ta ostatně ustupuje šedím, okrům a hnědím), 

20 tamtéž, s. 337, č. kat. 1–12 a dále s. 187–191.
21 tamtéž, s. 2�1–2�2, č. kat. 1–21.
22 HOCKeOVÁ, J.: Sociální tendence v českém výtvarném umění dvacátých let. in: 52. Bulletin Moravské gale-
rie v Brně, Brno 199�, s. 3�–�2.
23 Motivu slunce v díle Salichové si všiml jedině Petr Holý, srv. HOLý, P.: c. d., s. 17: Slunce se v krajinách … vy-
skytuje často. A nemívá smysl výtvarně dekorativního doplňku. Je tu vždy jako představitel role…
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ale intelektualismus a narativní věcnost.2� a ještě jeden podstatný rys: dílo Heleny Sali-
chové je osobitým příspěvkem k hledání neklasické monumentality; všechny její pokusy 
s odlišnou morfologií mají společný úběžník právě ve vytvoření díla monumentálního 
charakteru, protože – a opět si připomeňme vstupní tezi týkající se sociálního statutu 
díla – Salichová nikdy o vysoké prestiži umění nepřestala pochybovat. ačkoliv se snažila 
být jiná než její učitelé, monumentalita zůstala pro její tvorbu konstantou. 

Jestliže výtvarné dílo v pojetí Heleny Salichové je příkladem verifikace sociálního sta-
tusu moderního výtvarného díla, je rovněž projevem určité záměrné konformity nebo nao-
pak nonkonformity. V jejím životopise nalezneme hned několik zvratů, kritických setkání 
odlišných sociálních kontextů, kdy se problém sociálního statusu dostává do popředí. 
Budiž však zdůrazněno, že ten spočívá v morfologických proměnách uvnitř díla, v jeho 
konformní nebo nonkonformní podobě, nikoliv v životních osudech, protože mezi živo-
tem a dílem umělce je jen určité pojítko, nikoliv kauzální vztah.

Stolbergovské Kyjovice, Vojtěch Pernica a pražská akademie (podobně jako kontakty 
s třebovickou básnířkou Marií Stonou a její dcerou, sochařkou Helenou Scholzovou-Želez-
nou),2� to všechno Salichové vtělilo zcela konkrétní představu o vysoké kultuře i v pro-
měněných kulisách prvních desetiletí 20. století, hodnotu artistnosti výtvarného projevu 
a důležitosti významové složky díla,2� jež se potkává v tradičně komponovaném obrazu, 
stavějícím na vyváženosti obsahové a formální složky. rezultátem tohoto poznání byl jas 
apollinsky nevzrušených, sluncem zalitých krajin a grafik s náměty sice sociálními, ovšem 
bezproblémovými; vždyť dívky na některých raných grafikách Salichové jsou svůdné Gra-
cie, nikoliv upracované ženy! S léty prožitými na akademii se pojí několik tradovaných 
historek (Petr Pavliňák cituje zejména již dříve samotnou Salichovou publikovanou vzpo-
mínku na záměnu aktu za zátiší z tuctových předmětů, což konsternovalo jejího učitele 
V. Bukovace),27 jež se týkají námětu. ale změna námětu – jakkoliv byla pro interpretaci 
Salichové tak akcentována – vlastně není vůbec důležitá. Podstatnější je proměna vlastní 
formy, tvaru, struktury a tou je třeba se napříště podrobněji zabývat. 

Kompoziční osnova jejích děl je hotova velice záhy a je poměrně velice jednoduchá: už 
z raných grafik zůstane pro budoucnost v platnosti zvláštní napětí mezi plošností a pro-
storovostí, determinovanou nalezením rovnováhy mezi horizontálním a vertikálním roz-
vrhem námětu (čehož jsou schielovské symbolistní variace se stromořadím určitou velice 
významnou podmnožinou). Bez nadsázky možno říci, že objev a ověření této kompoziční 
jistoty Salichové vystačí po zbytek života (např. jej zhodnotí v kresbách zničených slez-
ských vesnic a měst v cyklech Válkou postižené Slezsko a Budujeme Slezsko).28 autorka 
totiž nebyla a ani nikdy nebude artistní jako její kolegové, nebude např. jako jen o pár let 

2� eva trnková si naopak myslí, že „naivizující moment není proto výsledkem intelektuálního výtvarného experi-
mentování. Vychází z mentálního citového prožívání skutečnosti, z bezprostředního přijímání a vyrovnávání se také 
s protichůdnými dary žité reality.“ Cit. dle trnKOVÁ, e.: c. d., s. �. 
2� Petr Pavliňák přinesl k těmto kontaktům cenné nové informace, viz PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 19–2�. Dále viz 
ŠOPÁK, P.: třebovice Marie Stony : salon jako kulturní centrum na periferii. in: Salony v české kultuře 19. století. 
Praha 1999, s. 12�–133.
2� analýza Heleny Salichové z pohledu reziduí symbolismu konce 19. století by se měla odvíjet také v komparaci 
se symbolistním dílem Heleny Scholzové-Železné. Viz zásadní studii JŮZa, J.: Helena Scholzová-Železná, zapo-
menutá sochařka první poloviny 20. století. in: Ostrava 19. Příspěvky k dějinám Ostravy a Ostravska. Ostrava 
1999, s. 1�7–17�.
27 PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 27.
28 tamtéž, s. 272–27�.
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starší Pravoslav Kotík, který stihl projít tvůrčí vývoj od fauvisticko-expresivních začátků 
přes kubismus, neoklasicismus, surreální vize až po abstraktní strukturální malbu šede-
sátých let.29 Salichová si vystačí s málem.

navzdory této jednoduchosti je výtvarné dílo Heleny Salichové komplikované, dokonce 
natolik, že na něj lze uplatnit hned několik kritérií třídění; lze je posuzovat podle několika 
distinktivních rysů. 

Jedním z nich je schopnost – či momentální ochota – chápat obraz jako vnitřní struk-
turu, komponovanou plochu vzájemně významově a formově spjatých tvarů. Je zde 
početná skupina děl, které jsou příliš konvenční (zátiší, portréty) a jejichž smysl je patrně 
pouze komerční nebo dokumentární (např. portréty syna Milana). Podobně je tomu 
v krajinomalbě, kde jen výjimečně je obraz jevištěm, do něhož jsou prvky vkomponovány 
(Žena ve smutku, 1937), a někdy nabývá patetického výrazu ve stylu tradiční monumen-
tality 19. století (Průmyslová krajina, b. d.; Krajina z Ostravy, 19�1), kde jsou prvky zcela 
podřízeny celkové obrazové koncepci a posilují rozlehlost prostoru, do něhož je městská 
veduta zasazena. ale pak zde stojí jiná skupina děl – a ta jsou nepoměrně zajímavější – na 
nichž Salichová záměrně komponovat nechce a po vzoru lidového umění sestavuje obra-
zovou plochu prostou juxtapozicí prvků v abstraktní ploše, která není ani stolem, ani 
krajinou, není vlastně ani pozadím. Jsou to setkání tvarů, předmětů, postav – tak, jak je 
tomu v lidové malbě na skle nebo ve výzdobě keramiky. tato pozoruhodná tvůrčí metoda 
má hlubší a složitější genezi, než aby byla pouhou derivací principů lidové tvorby: Sali-
chová takto postupovala již v grafice Cirkus (kolem 192�), jakkoliv si scénu ještě rozdělila 
do tří plánů a uvodila repoussoirem postav vstupujících z levého rohu do děje, který se 
významově koncentruje k cirkusovému stavu ve střední zóně. Ovšem motivy v pravé části 
obrazu, pes, koník a strom, jsou izolovanými prvky. také obraz Z pohřbu (1933) provo-
kuje setkáním pohledu na kostel s diagonálou cesty a s tváří ženy viděné z en face v levém 
dolním rohu, zcela neorganicky včleněné do zbylé plochy: jsou to vlastně dva obrazy na-
malované do jednoho formátu. Salichová zde zcela záměrně narušila tradiční koncept 
obrazové kompozice. 

K tomu přistupují další kompoziční principy, jako je rezignace na gradaci; některé 
obrazy pak připomínají dětské divadélko, kdy loutky ovládané zdola pochodují před 
vystřiženým prospektem (Z pastvy, 19��; Návrat z pole, 19�7; Pastva, 1971, linoryty Na 
bramborách, 19�0, Snopy, 19�0). Jinou podskupinu tvoří obrazy s dominantou v axiále, 
zvláště ty, na nichž jsou ženy v černých šátcích, jejichž jakoby čapkovsky sumární tvar je 
postaven na kontrastu k potemnělému nebi; nejsou to portréty,30 ale znaky, alegorie osa-
mocenosti a odevzdanosti osudu, trpělivosti a trpnosti. Vypadají jako menhiry, symboly 
odvěkosti, cosi nesmírně trvalého, co se sestaví proměně času vyjádřené rytmem brázd 
hnědých polí a plynoucímu nebi. Jejich prototyp vytvořila v druhé verzi cyklu Slezsko 
a zejména ve stejnojmenném cyklu 11 linorytů z roku 19�� – je to tatáž opozice hmotné 
vertikály a zřasených horizontál, věčného a pomíjivého, neměnného a proměnlivého.31 

Osnova vertikál a horizontál, do níž byly implementovány prvky, zůstala v platnosti 
i po druhé světové válce, v šedesátých letech. Specifikem bylo, že tyto prvky zůstávaly 

29 PÁnKOVÁ, M.: Pravoslav Kotík 1889–1970. Katalog výstavy národní galerie v Praze, říjen–listopad 1991.
30 Petr Pavliňák polemizuje s Petrem Holým o charakteru díla, viz PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 102–103, v tomto 
názorovém střetu je ovšem nutno postavit se na stranu Petra Holého.
31 PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 2�9–271.
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volně ležet v ploše bez funkční a kompoziční provázanosti s okolím. Salichová záměrně 
neusilovala o vyjádření prostoru; to, co je prostorem, je jen rozechvělou inertní plochou, 
jíž je motiv předložen, čímž se přiblížila soudobé strukturální, antiiluzivní abstrakci. Za 
pomoci pozměněného koloritu nabývají jakési neskutečnosti a magičnosti (U rybníka, 
1970; Pastva, 1971).

Míra uplatnění rozličných kompozičních vzorců a jejich výběr je jedním z distinktivních 
rysů vnitřní logiky autorčina díla. Dalším, neméně důležitým rysem je technologické zpra-
cování matrice (v grafice) nebo způsob malby (duktus, užití konturové kresby). V grafice 
se proměna mezi školskou a samostatnou tvorbou usnadnila záměnou grafické techniky, 
když v polovině dvacátých let opustila Salichová lept – nepochybně z ekonomických 
důvodů – a plně se věnovala tisku z výšky, tedy převážně linorytu a dřevořezu. nová gra-
fická technika prohloubila emocionalitu vyhrocením kontrastu mezi osvětlenou a potem-
nělou částí scény s omezenou možností valérových přechodů a jaksi samovolně napo-
mohla uplatnění větší stylizační vůle. Salichová zjevně nelitovala, že se vzdala dosaženého 
mistrovství. rustikalizovaným projevem se volbou námětů z vesnice a městské periferie 
vřadila do proudu sociálního umění, formálním projevem naplňovala soudobé koncepty 
civilismu, resp. primitivismu32 – a dílo Heleny Salichové je nepochybně osobitým a nedo-
ceněným příspěvkem k těmto stylovým fenoménům dvacátých let.

Dalším distinktivním rysem je způsob odpovědi na časovou výzvu české meziválečné 
výtvarné kultury, uskutečňující se v napětí mezi realismem a čistou výtvarností,33 a způsob 
nalezení pozice mezi póly. Jak na časovou výzvu Salichová odpověděla? Školský realismus 
zvládla natolik, že mohla absolvovat akademii. Záhy se však snažila o změnu: ve starších 
krajinářských pokusech (Polanecké vrby, Koupání, polovina 20. let) byla poplatná civilistní 
krajinomalbě, jak ji v téže době rozvíjeli někteří její spolužáci z akademie a generační vrs-
tevníci. Záhy ji opustila. Jinou cestu nabízela soudobá sociální grafika, jak dosvědčují gra-
fiky dušovské ražby, především Periférie, Cirkus, Nezaměstnaní s charakteristickou troj-
úhelníkovou figurální kompozicí v mělkém jevišti, kterou ve svých ostravských cyklech 
uplatňoval Ferdiš Duša (nápadně podobný je rovněž lehce obdélný formát, jehož Duša 
také užíval), a zejména alegorická Ostrava (publikováno 1927), tvořená černou siluetou 
figury postavenou proti vedutě průmyslového města a nebi rytmizovanému horizontální 
šrafováním. Morfologicky odlišnou podskupinu tvoří tři klíčové obrazy dvacátých let, jež 
jsou puristické, artificiální: jsou to Cesta přes Polanku (192�), Přívoz v noci (192�) a Cha-
lupy u Polančice (192�)3� a vyznačují se magickou barevností a nadsazením světelných 
kvalit a stylizací vegetace, zároveň plně zhodnocují objev výstavby obrazové plochy z hori-
zontálních a vertikálních plánů. 

O pět let později malovala zase zcela jinak: v Zátiší s rybou, notami a rohlíkem (1931), 
Zátiší s novinami (1931), Zátiší se zavařeninou (1931), Zátiší s hroznem vína (1932) rea-
govala na lekci soudobé pražské a moravské malby a na některé své ostravské vrstevníky 
(Jan Sládek, alois Kučera). Vyznačuje je plošná stylizace, rozhození předmětů po šikmé 
ploše a jejich provázání čistě výtvarnými prostředky, překrýváním tvarů či stínem setření 
hranic mezi interiérem a exteriérem. této poetice, jež se u interpretů těšila pozornosti 

32 Přehledně a instruktivně srv. Winter, t.: Primitivismus : Encyklopedie českého výtvarného umění – dodatky. 
Praha 200�, s. �19–�20.
33 LaHODa, V.: Proměny realismu a kubismu v malířství dvacátých a třicátých let. in: Dějiny českého výtvarného 
umění (1890–1938) iV/2. Praha 1998, s. 72.
3� Vícekrát reprodukovány, naposledy PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 338; výslovně vzpomenuty HOLý, P.: c. d., s. 1�.
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podobně jako starší sociální nota, nejde o upřímný vztah k věcem denní potřeby, ale opět 
o rekodifikaci sociálního statusu díla, resp. o odpověď na změněná očekávání publika.3� 
Ovšem ani po těchto experimentech neváhala zase malovat konformní zátiší, kytice ve 
vázách na stolech a výjimečně též portréty, ovládané novoromanticky hnědozeleným kolo-
ritem, který posiluje středostavovskou solidnost a snad i komerční úspěšnost (v padesá-
tých letech je to zase optimismus kytic z lučních květin ve vázách s lidovými motivy).3� tak 
tomu bylo až do období pozdní tvorby, z níž uveďme alespoň jeden příklad za všechny: 
v roce 1973 namalovala konformní, reprezentativní, tvarově korektní a barevně vyváženou, 
zjevně realistickou kytici slunečnic a zároveň Zátiší s melounem a banány, podivné tablo 
s pěti stylizovanými tvary ve dvou řadách na mřížkované ploše. nejsou to snad ani obrazy 
vzešlé z jedné ruky, ale díla dvou umělců odlišného naturelu! O ještě hlubším názorovém 
a hodnotovém rozkyvu vypovídá její pozdní grafika: po cyklech Vybírání brambor na 
družstevních polích (19�9–19�0) a Žně v JZD (19�0–19��) následovaly Tvary skryté ve 
dřevě, jimiž reagovala na módu strukturálních artefaktů a které se pro Salichovou staly 
vyloženě nedorozuměním.37 Zdá se, že se stárnoucí umělkyně opravdu ztrácela v ústup-
cích době.

toto poznání nutí k následující úvaze, jejímž východiskem je hypotéza, že Salichová 
chtěla být především malířkou integrující se do konvenčních sociálních struktur, které se 
dosti znatelně proměňovaly. a tak dospíváme k dalšímu z distinktivních rysů její tvorby: je 
jím míra konformity a smysl tvorby jako takové pro adresáta. ten je u ní v rozličných oka-
mžicích různý, protože odlišná je v danou chvíli motivace jejího kreslení, rytí, malování. 
Salichová tvořila, protože je to naplnění potřeby tvorby. Zároveň malovala, aby vystavo-
vala a prodávala, předvádí divákovi své umění portrétu, krajiny, zátiší – ale současně se 
dokázala odpoutat od řešení čistě výtvarných problémů, jak je přinášela doba, a uchylo-
vala se s existenciální naléhavostí k intimní a přitom otevřené výpovědi, z níž opět vystu-
puje bytostná potřeba tvorby; toto malování, kreslení a rytí jí náhle bylo terapií i profylaxí 
před následky rmutné životní pouti. a náhle strategii pronikavě změnila a malovala či 
kreslila zase tak, aby si potvrdila, že určitý stylový modus zvládne také; náhle šlo o zdolání 
vytyčené mety, tedy o mistrovství. tyto rozličné strategie tvorby její dílo v úhrnu pozna-
menávají daleko více než napětí mezi rozličnými inspiračními východisky a autorčinou 
schopností jejich transpozice; ty jsou koneckonců vysledovatelné z díla samého. Vizuální 
strategie však vyžaduje odhlédnout od díla a soustředit se na způsoby integrace Heleny 
Salichové do výtvarného života regionu. a tomu jsme ještě mnohé dlužni.

Petr Pavliňák ve své monografii snesl k tomuto tématu řadu cenných dokladů. ale ne-
bylo řečeno vše. Proto se pokusme alespoň něco doplnit. V druhé polovině dvacátých let 
se autorka dosud odkázaná na duchovní pustinu venkovských škol a na vyčerpávající, ubí-
jející existenční starosti integrovala do kulturního dění: v roce 192� vstoupila jako jedna 
z prvních do právě založeného Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců (MSVu) 
v Moravské Ostravě, obesílala spolkové výstavy, a pro léta 1929, 193�, 193� a 1939 se 

3� trnKOVÁ, e.: c. d., s. �; PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 10�–107; PŘiKryL, e.: c. d., s. 21.
3� to je poloha, kterou Petr Holý trefně komentoval slovy, že uposlechnutí akademických formálních příkazů zna-
menalo [pro Salichovou] vždy znásilnění přirozenosti a nebezpečný skluz až za hranice umění. Cit. dle HOLý, P.: 
c. d., s. 1�.
37 nelze jinak než se plně ztotožnit s kritickým hodnocením Petra Holého, který na adresu těchto artefaktů na-
psal: Poslední grafické listy s otiskovanými léty hrubých dřevěných desek … svědčí o základním omylu a podlehnutí 
módě. Cit. tamtéž, s. 19.
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dokonce stala členkou výboru spolku. Výstavy prezentovaly celé její dílo: na páté výstavě 
MSVu v nově otevřeném Domě umění v Ostravě (192�) představila portréty matky a otce, 
následovaly další obrazy té doby pronikavě odlišné obrazové koncepce, portréty, krajiny, 
zátiší, jako je rabasovské Zátiší s chlebem na deváté výstavě (1928), na čtrnácté výstavě 
v Domě umění (podzim 1931)38 a znovu na patnácté výstavě (1932)39 vystavila ona výše 
vzpomenutá modernistická zátiší. Prezentovala se i za války, na 2�. (1939) a zejména na 
2�. výstavě, kterou byla přehlídka Národ svým umělcům (konec roku 1939), na 27. výstavě 
(19�1) – tentokrát opět zapadla do staromistrovského koloritu, na 28. výstavě MSVu, jíž 
se stala přehlídka Národ svým umělcům ii. (19�1) atd. až do výstav poválečných. nebyla 
ovšem kupodivu na důležité reprezentativní přehlídce ostravských umělců uspořádané 
v Praze v roce 19�1 (což byla 30. výstava MSVu), jíž předcházel kritický výběr výstavní 
jury.�0 

tato osa vnitřních proměn odehrávající se ve svazku MSVu by ještě byla pochopitelná, 
nebýt epizody se členstvím v opozici, kterou se stal spolek Výtvarní umělci Moravská 
Ostrava (VuMO). Základem byla orientace nejschopnějších tvůrčích osobností regionu 
na výše vzpomenuté linii realismus – čistá výtvarnost: jestliže se členové MSVu pohybo-
vali ve škále obou pólů, secese VuMO byla okázalým příklonem k oné čisté výtvarnosti. 
ta měla několik odlišných poloh, ale žádná z nich se neblížila k Heleně Salichové. na 
první výstavě spolku v prosinci 193� vystavila linoryty a kresby, nikoliv obrazy, na druhé 
spolkové výstavě v únoru až březnu 1937 dvě zátiší a na třetí výstavě na konci téhož roku 
několik obrazů a ilustrace ke Slezským písním.�1 Od roku 1939 Salichová opět vystavovala 
s MSVu, VuMO ostatně po vzniku protektorátu s MSVu splynulo. epizoda kontaktu 
s VuMO, uzavřená společným vystoupením s Bohumírem Dvorským, Vladimírem Kris-
tinem, Janem Sládkem a augustinem Handzelem v březnu 1939 v Olomouci,�2 mohla 
napomoci hledání smyslu obrazu. Byla to ovšem epizoda, autorka se vrátila k původní 
poloze svého malování – a k MSVu. to, co konec dvacátých let a léta třicátá charakte-
rizuje, je spíše snaha překročit region�3 než rozvinout odlišnou obrazovou koncepci.�� 
Podobně neústrojným až matoucím pro výklad Heleny Salichové bylo její spojení s umělci 

38 HýL, V.: Historie Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců v Ostravě. Ostrava, b. d. [19��], strojopis, 
s. 92, 1��, 208–209, zde autor k výstavě poznamenal, že někteří umělci hledali dále nové cesty (Šrámek, Sali-
chová, Lenhart) s větším nebo menším zdarem, dále s. 2�3. tvrzení v díle PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 118, že se stala 
spolukazkladatelkou spolku MSVU, je poněkud zavádějící. Vladimír Hýl jasně říká, že při založení spolku byli jeho 
prvními činnými členy [následuje seznam jmen], a teprve v nejbližší době se pak stali členy Helena Salichová a její 
manžel Hála [a další].
39 Vladimír Hýl toto údobí charakterizoval slovy: Helena Salichová se pouštěla dále do uměleckých experimentů, 
které jí ne vždy přinášely kladné výsledky. Osvojila si drsný, strohý styl, jakýsi naturalismus, ale již hodně odtržený 
od skutečnosti, který se snažil formálními prostředky vyjádřit drsnost a tvrdost venkovského života. Použitím staré 
techniky voskové malby dosáhla zajímavých efektů. Cit. dle HýL, V.: c. d., s. 223.
�0 tamtéž, s. 3�7, 3�2, 37�, 37�, 39�.
�1 tamtéž, s. 308, 318 a 320. PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 379 uvádí pouze jedinou výstavu VuMO obeslanou Salicho-
vou a to k roku 1937.
�2 Výstava ostravských výtvarníků. Olomouc 1939, katalog výstavy, 8 stran. PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 379, tuto 
výstavu neuvádí. 
�3 V roce 1928 vystavovala na Výstavě soudobé kultury v Brně olej Nemocný, chmurný pesimistický obraz již 
v moderním pojetí (HýL, V.: c. d., s. 133); v roce 1937 přijela do Zlína, aby zde vytvořila cyklus grafik z pracov-
ního prostředí.
�� takový je i bohužel nedatovaný obraz Snopy, jímž jako by se uvolněným štětcovým rukopisem a koloritem 
snažila přiblížit slezským krajinám Bohumíra Dvorského.
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ze Sdružení umělců slezských a s názorově kompatibilní tvůrčí skupinou Bezruč; s těmito 
uskupeními vystavovala od roku 19�� do počátku sedmdesátých let 20. století. Patrně 
i zde šlo o možnost vůbec se realizovat, zapadnout do uměleckého provozu, i když este-
tické aspekty – jejich prosazení a obranu – nelze podceňovat.��

Její úsilí vyznat se v mimořádně složitých poměrech komplikovaly i změny kontextů, 
které – ať chtěla, či nikoliv – její dílo reinterpretovaly. Oceňovaná lidová nota, vazba 
k folkloru, k lidovému dřevořezu nabývala v následujících letech navzájem pronikavě 
odlišných poloh, a to nikoliv převažující intencí tvůrčího úsilí, nýbrž kontextem, v němž 
se její obrázky a ilustrace ocitly: v druhé půli dvacátých let se primitivizující grafika oci-
tala v kontextu s primitivismem, tedy s objevem naivistické tendence, jež jako reakce na 
první světovou válku manifestovala (a to nejen v české výtvarné kultuře) rozchod s dosa-
vadní uměleckou tradicí a obrodu vitálních kvalit. Ve třicátých letech se její folklorizující 
grafiky mohly ocitnout (tak tomu bylo patrně na výstavách VuMO) v kontraktu s čistou 
výtvarností jako výron čisté kreativity, blížící se módnímu surreálnu; jestliže Jan Sládek 
si osvojil poetiku čmáranice a dětské kresby, Salichová mu byla kompatibilní záměrnou 
rustikalitou. O desetiletí později, a to včetně ilustrací monumentálního opusu Ze starých 
časů (19�7), korespondovala s hledáním a obranou národní identity, v padesátých letech 
už byla naopak lidovost díla Heleny Salichové lidovostí coby kulturně politickou strate-
gií jakožto nově vynalezeného fundamentu socialistické kultury (lidovost je přece jedním 
z úhelných kamenů socialistické estetiky). tou zůstala i na počátku normalizace.��

Jak z toho ven? Petr Pavliňák ve své monografii přece jen klíč k celku díla Heleny Sali-
chové ukázal – a příznačně pro interpreta i autorku samu nechtěně. Odkazem na starší 
vzpomínku připomněl setkání mladé Heleny s Leošem Janáčkem. Slavný hudební sklada-
tel ji vyzval, aby přezpívala lidový nápěv, a ona, ve snaze se Mistrovi zalíbit, modulovala 
písničku po vzoru operního zpěvu. Janáček se ohradil, že tak je to špatně, slovy: Před-
stavte si, že pasete krávu a že vás nikdo neposlouchá a že nezpíváte proto, abyste se někomu 
snažila zalíbit. a ještě dodal: Není trapnějšího zjevu, než když chce někdo zpívat lidovou 
píseň operně.�7 Škoda jen, že na to sama autorka ve výtvarné tvorbě zapomínala. abychom 
však byli spravedliví, neměli by na to zapomínat především její interpreti: dílo Heleny Sali-
chové přece není jen vokabulářem transformací inspiračních podnětů, není jen výpovědí 
o krizi umělectví, ale zůstává – i když vinou Heleny Salichové pouze zčásti – seismogra-
fem lidské duše, kdy je za kresbami a grafikami ustavičně přítomno zranitelné já, zcela 
autentické, zbavené všech sociálních vazeb a vymaněné ze sociálních struktur, institucí, 
nároků – a hodnocení. ty jsou koneckonců vždy jen intelektuální hrou a s prožitkem díla 
a jeho existenciálním napětím mají jen málo společného. tuto intimní polohu je třeba 
teprve složitě objevovat, protože za to stojí – jakkoliv lze trpce podotknout, že Helena 
Salichová to svým objevitelům rozhodně neusnadnila.

�� V tomto směru je bádání o Heleně Salichové – a jistě nejen o ní, ale o celé její generaci – zcela na počátku. In 
margine ocitujme část nedatovaného dopisu Heleny Salichové Josef Šrámkovi: Mluvila jsem s Malurou po schůzi 
o výstavě avantgardy, psal do Nové svobody a co nejdříve bude článek vytištěn. Řekl i že my z Bezruče se máme 
ohradit proti tomu, jak se o nás zmiňoval v katalogu. Článek napište Vy s Holasem a co nejdříve jej pošlete Malurovi, 
který jej donese do Nové svobody, aby články vyšly za sebou. Slezské zemské muzeum, uměleckohistorické praco-
viště, Pozůstalost Josefa Šrámka, inv. č. u2�7� aP.
�� [autorka] … svým angažovaným uměním vyslovuje jasně svůj postoj k nové současnosti. Cit. dle trnKOVÁ, e.: 
c. d., s. �.
�7 PaVLiŇÁK, P.: c. d., s. 2�–2�.
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Zusammenfassung

Nochmals Helena Salichová 
Pavel Šopák

Der Text steht an der Grenze zwischen der Rezension der umfangreichen und repräsentativen Mo-
nographie und eigener synthetischen Erfassung des Gegenstandes, was das Werk von Malerin und 
Graphikerin Helena Salichová (1895–1975) ist. Der Autor der Monografie Petr Pavliňák vollendete 
die bisherige Nachforschung über die Malerin mit einem faktografisch wertvollen Bild von ihrem Le-
bensschicksal und ihrer Schöpfung. Einerseits geht es um die Ergänzung dieser Monographie durch 
fehlende Angaben und anderseits geht es um die Bewertung der kunsthistorischen Aspekte im Verhält-
nis zu ihrem Werk. Man kann die Malerin in verschiedenen sozialen, kulturellen kulturell-politischen 
Kontexten folgen, aber man darf nicht die rein kunsthistorische Analyse und Bewertung vergessen. 
Der Ausgangspunkt ist, dass Helena Salichová immer vom hohen sozialen Prestige des Bildwerks 
überzeugt wurde. Das Bild (egal, ob Ölgemälde oder Graphik) ist für sie immer Repräsentation und 
Grundlage. Verschiedene stilvolle Lagen ihres Werkes wurden durch unterschiedliche soziale Kon-
texte und zugleich die natürliche Empfindsamkeit der Malerin motiviert. Helena Salichová wurde in 
Kyjovice (Kijowitz) im Troppauer Gebiet geboren. Dauerhaft lebte sie in Polanka an der Oder. Die 
Umgebung von Schlesien und des Ostrauer Gebiets in den ersten zwei Drittel des 20. Jahrhunderts 
zusammen mit ihren Konstanten bildeten den Rahmen ihres innerlich-disparaten Werkes. Trotz der 
existierenden Studien und Werke der bisherigen Forscher, wo der Autor Petr Holý sehr oft angemahnt 
ist, ist diese Studie nicht nur Appell zum tieferen, ausführlicheren Studium der Kunstschöpfung von 
Salichová, sondern auch und vor allem ein Aufruf zum Studium des ganzen Phänomens der regio-
nalen Bildkultur. 
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