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Několik poznámek k podzemní ediční řadě PŮLNOC

0

MARTIN M A C H O V E C
Soupis ineditní ediční řady nazvané Půlnoc obsahuje celkem 44 titulů, z nichž převážná většina
patří básnickým sbírkám, několik pracím prozaickým a esejistickým a několik unikátním sešitům
koláží. Pár svazků j e sice zřejmě nenávratně ztraceno, avšak soupis je možno považovat za víceméně úplný. Nadále ovšem není jasno, zda všechny uvedené tituly do edice Půlnoc skutečně patří.
Egon Bondy klade vznik edice do r. 1949 a její zánik do r. 1953, Ivo Vodseďálek se nejdříve zmiňuje o rozmezí 1950 - 1953, později 1950 - 1955. Ačkoli titul, jenž byl zřejmě poprvé jako svazek této řady označen - Bondyho Povídky o lásce - nebyl doposud nalezen, je jeho vydání s největší pravděpodobností možno klást do přelomu let 1950/51. Dvacet titulů, které v edici Půlnoc vycházejí 2 ) s vročením 1951 (z nichž opět polovina je datována únorem 1951, kdy zřejmě vydavatelská aktivita vrcholila) obsahuje ovšem mnohdy práce z let předcházejících - nejstarší jsou Bondyho Fragmenty prvotin - již z r. 1947 - , a proto je možno domnívat se, že strojopisy vzniknuvší
před sklonkem roku 1950 či na samém počátku roku 1951 byly posléze do edice Půlnoc dodatečně
začleňovány. Tomuto předpokladu dodává opodstatnění i jinak nevysvětlitelná mezera mezi dvanáctým svazkem edice (Bondyho Jeskyně divů aneb Prager Leberí) a svazkem dvacátým prvním
(Bondyho Dagmara aneb Nademocionalita).
Oba jsou totiž vročeny únorem 1951. Strojopisy z let
1947 - 1950 je tedy zřejmě možno k edici přiřadit, avšak ediční řada jako taková skutečně vzniká
asi až na onom přelomu let 1950/51. Ivo Vodseďálek o roce 1950 píše: 3) «Padesátý rok nás zastihl v úplně rozporné situaci. Na jedné straně naprostá existenční beznaděje. Nedovedli jsme si
představit obor lidské činnosti, ve kterém bychom mohli svobodně rozvíjet svůj myšlenkový svět.
Stalinismem bylo prodchnuto naprosto vše. Beznaděje zvyšovaná reálným nebezpečím války (...)
Na druhé straně jsme se cítili být objeviteli nového vidění. V srpnu 1950 jsem přivezl do Prahy svoji
Trapnou poezii• V září přichází - tehdy již Egon Bondy - se sbírkou Totální realismus. (...) Doktora Hrabala v té době dosud nikdo z nás neznal. Bylo třeba věci uspořádat. Egon Bondy přichází
s návrhem edice i s jejím názvem Půlnoc. Texty získávají definitivní podoby v jednotlivých svazcích. Od roku 1950 do roku 1953 bylo shromážděno 33 svazků poezie, prózy a koláží.»
Zřejmě tedy na konci roku 1950 4) získává do té doby světonázorově a esteticky značně nejednotná skupinka básníků a výtvarníků určitého společného jmenovatele, jemuž právě edice Půlnoc
měla dát výraz a prostor.
K pochopení toho, oč tehdy vlastně šlo, může také pomoci název edice. Dle Vodseďálka jde o nápad Egona Bondyho. Název v sobě skrývá nejen narážku na francouzské podzemní Les Editions
de Minuit, 5 ' ale jistě i symbol dobové atmosféry, chvíle uprostřed nové, další éry temna. Citací francouzské edice neměl Bondy skoro jistě na mysli nějakou zřetelnou souvislost estetickou, ale daleko spíše politickou (Minuit byla výrazně levicově zaměřená) a snad dokonce i způsob boje naznačující (Minuit byla napojená na francouzské partyzánské - maquistické - hnutí odporu). V roce
1951 ediční aktivita pod označením Půlnoc kulminuje. V následujícím roce 1952 vychází již jen
6 titulů, přičemž Bondyho Velká kniha z listopadu 1952 je v tiráži označena jako 'poslední svazek
edice Půlnoc'. Kooperace protagonistů edice j e pak již zřejmě silně narušena, ne-li rozbita v roce
následujícím - 1953. Z pěti svazků z tohoto roku se v originálu dochoval pouze jeden Kvetoucí
Ukrajina Ivo Vodseďálka - , a ten označení edice Půlnoc opět nese. V pár zbývajících svazcích z let
1954 - 1955 již i v zachovaných originálech žádné takové označení nenacházíme. Ivo Vodseďálek však poukazuje na nepřerušenou kontinuitu svého raného básnického a prozaického díla až do
roku 1955. Táž kontinuita je zřetelná i v případě raného díla Egona Bondyho. (Po roce 1955 je kontinuita Bondyho díla přerušena na tři, Vodseďálkova dokonce na sedm let, oba posléze znovu začí-
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nají psát v odlišných podmínkách a se stále rozdílnějšími ideovými a estetickými obzory. Co se týče autorů, kteří se v edici Půlnoc profilovali méně výrazněji, ti se vydávají na jiné cesty již dříve.)
Z hlediska tvorby předních tvůrců edice je tedy možno hovořit o souvislosti podzemní vydavatelské aktivity až do r. 1955. Tuto souvislost je m. j. možno vidět i ve specifickém chápání samizdatu
- svazky edice Půlnoc vycházely většinou ve čtyřech, někdy v šesti, ale často i jen v jednom výtisku. Jak uvádí Ivo Vodseďálek 6 ) - cílem bylo texty ne šířit, ale uchovat. Ze soupisu ediční řady je
zřejmé, že svými díly jsou nejvíce zastoupeni Ivo Vodseďálek (16 svazků) a Egon Bondy (18 svazků vlastního díla a 1 svazek překladů). Tito dva básníci a prozaici byli také tvůrci, inspirátory a pořadateli celé edice. Odhlédneme-li od skutečně drobných svazečků rázu sborníku Mythy či Boudníkovy Lodi (která byla tak jako tak pouze převzata z jeho edice Explosionalismus), pak dalšími autory edice byli Pavel Svoboda, Adolf Born, Oldřich Jelínek, Jana Krejcarová-Cerná a Bohumil
Hrabal. (V případě Hrabala a do jisté míry i v případě tehdy 'suprasexdadaistické' autorské dvojice Born - Jelínek šlo spíše o hosty edice.)
Celá edice Půlnoc se takto jeví nikoli snad náhražkou nějakého nakladatelského podniku v dobách totality, ale spíše manifestací určité básnické skupiny, jež při vší různorodosti byla přece jen
po nějaký čas dosti celistvá. O homogennosti skupiny by jistě bylo možno pochybovat (jak to činí
třeba právě I. Vodseďálek), 6) avšak sjednocujícím momentem byla zřejmě především společná distance od poetiky 'ortodoxního' surrealismu, poetiky, jež byla pro většinu (rozhodně pro Egona
Bondyho a Ivo Vodseďálka) původně takříkajíc 'základním článkem víry'. 7)
Původně zřejmě značně intenzivní spolupráce a konfrontace s mladšími i staršími avantgardními tvůrci koncem 40. let je na začátku 50. let značně narušena nejen rostoucím politickým terorem, ale i odklonem - především v případě Bondyho a Vodseďálka - od surrealistické poetiky. Bondy v r. 1950 vystupuje s vlastním programem tzv. totálního realismu, jejž manifestoval ve stejnojmenné sbírce básní a jímž surrealistické dědictví v podstatě negoval. Tento jeho program je blízký Vodseďálkem postulované poetice tzv. trapné poesie, a právě díla psaná pod vlivem těchto dvou
estetických doktrín se stávají dominantou edice Půlnoc. Zůstává ovšem nejen mnoho surrealistických residuí a reminiscencí (např. tzv. grafická metoda psaní automatických textů, experimenty
s tzv. p a r a n o i c k o - k r i t i c k o u metodou Dalího aj.), ale i B o n d y h o bretonovská (v té době již
trockismem ovlivněná) nadšená revolučnost. V čase, kdy surrealisté, a především jejich mladší souputníci a následovníci, se téměř všeobecně odklánějí od původních ideálů revoluce nejen duchovní, ale i společenské, bylo Bondyho stanovisko stále více a více ojedinělé a vedlo nejen ke značné
izolaci celé skupinky kolem edice Půlnoc se utvořivší (šlo vlastně o jakési dvojí podzemí - samozřejmě vůči oficiální kultuře, ale i vůči většině počátkem padesátých let již zakázané avantgardy),
ale i posléze k rozpadu skupiny samé.
Tento moment velice přesně vystihuje opět Ivo Vodseďálek: 6) «(...) nejednalo se o hermeticky
uzavřený okruh autorů, jak to bývalo zvláště nápadné v surrealistické skupině. Žili jsme ve stejné
době a okouzlovaly nás stejné věci. Bondyho snem bylo vytvoření právě takové skupiny, která by
plně akceptovala jeho revoluční myšlenky, stala se základem nové kultury (skromnost byla pro něj
vždy nepochopitelným pojmem), skupiny, která by dokázala změnit svět. To se mu podle mého názoru nepodařilo.»
Zachované strojopisy edice jsou nejen velmi zajímavým svědectvím o podzemních vydavatelských aktivitách na počátku 50. let, ale také dokumentem k jedné z cest, po nichž se tehdy mladé
české umění ubíralo, a rovněž jsou neocenitelnou pomůckou při textové kritice a literárně historickém bádání, zvláště co se díla obou protagonistů edice týče. V edici jsou obsaženy původní varianty později často i několikrát přepracovávaných textů. Edice např. dokumentuje vývoj Bondyho
poetiky od epigonského surrealismu přes totálně realistický zlom a 'trapně' vtipné říkánky typu
0 zralé Prahy či Dagmaiy k prvním skutečně již naprosto osobitým a vyzrálým textům (např. Zbytky
eposu). Dokumentuje také vzájemné vlivy jednotlivých tvůrců (velmi zajímavé j e např. v chronologii sledovat podobnosti a rozdíly 'trapné' poetiky v pojetí Vodseďálkově, Bondyho a Borna s Jelínkem). Doložen je zde např. také vliv Morgensternovy poezie na rané Bondyho básnické dílo
a v konfrontaci s jevy zdánlivě okrajovými či později potlačovanými jsou zde ilustrovány původní
ideově-estetické obzory především obou protagonistů. (Jde např. o Bondym později zatracené sbírky Fragmenty prvotin, Churavý výtvor či prózu 2000, pozoruhodná je /nejen v tomto ohledu ovšem/
1 jediná zachovaná sbírka Pavla Svobody a především svou poetikou celé edici se vymykající próza Clarissa Jany Krejcarové. 8 ') Pro pochopení tzv. trapné poetiky mají vysokou dokumentární hod-
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notu zvláště dva zachované unikáty Vodseďálkových svazků koláží, ale i unikát Bornem a Jelínkem
ilustrovaného vydání Vodseďálkovy Trapné poesie. Ten, vedle prózy Urajt, dokládá velmi jemný
posun v chápání funkce oné 'trapnosti' u jednotlivých umělců a také značnou diferenciaci v rámci
zřejmě obecně akceptovaného odstupu od poetiky surrealismu. Hrabalovo intermezzo (využité pak
částečně v textu Legenda o Egonu Bondym a Vladimírkovi publikovaném poprvé v r. 1967) je pak
vzácným dokumentem, jenž umožňuje stanovit míru distance i sblížení se jeho autora s ostatními
tvůrci edice.
(duben 1 9 9 0 - č e r v e n 1991)
Poznámky
I ) Tento text byl ve zkrácené verzi přednesen (pod titulem Rané dílo Egona Bondyho v edici Půlnoc) v PNP v dubnu 1990
a redakčně upravený byl publikován (bez vlastního 'soupisu') v Revolver Revue č. 15 (únor 1991).
2) Doposud se de visu nepodařilo všechny svazky ověřit, některé originály jsou dnes již zřejmě definitivně ztraceny. Avšak
značná část dochovaných exemplářů označení edice Půlnoc nese.

3) Viz esej Urbondy ze Sborníku Egonu Bondymu k šedesátinám (Praha 1990).
4) Edice Půlnoc v té době ovšem jistě nebylá jedinou či naprosto první podzemní řadou. Byly zde edice Spořilovské surrealistické skupiny, v jejímž čele stál Zbyněk Havlíček. Své edice měli Mikuláš Medek, Vratislav Effenberger, další surrealisté a velmi pravděpodobně i jiní nonkonformní a avantgardní tvůrci. Byla zde edice Explosionalismus Vladimíra
Boudníka. Ostatně tehdejší samizdat měl již určitý precedens v dobách protektorátních. Za připomínku stojí např. edice
skupiny RA. Edici Půlnoc je tedy nutno vidět v souvislosti s ostatními dobovými samizdatovými edičními aktivitami. Ostatně s většinou tehdejších avantgardních umělců byli básníci a prozaici v edici Půlnoc «publikující» - nehledě na ideové
a estetické rozdíly - v kontaktu.
5) Les Editions de Minuit byly v ilegalitě založeny v r. 1942 Vercorsem, Debû-Bridelem a de Lescurem. V edici vyšlo do
r. 1944 na 40 svazků, mezi nimi díla Vercorsova, Aragonova, Elsy Trioletové, Mauriacova, Gideova, Cassouova. V březnu 1944 zde např. vyšel Almanach des Lettres françaises v počtu 5000 exemplářů. Editions de Minuit zřejmě patřily k nejvýznamnějším edičním počinům francouzského odboje. (Údaje podle Fischerových Dějin francouzské
literatury.)

6) Viz např. interview S Ivo Vodsedálkem o letech radostného budování49 - 53 v 18. č. čas. Vokno (1990).
7) Bondy ve svých rukopisných memoárech Prvních deset let uvádí, že se koncem roku 1948 seznámil s Karlem Teigem
a jeho prostřednictvím s Janou Krejcarovou, Oldřichem Wenzlem, Karlem Hynkem, Vratislavem Effenbergerem, Janem
Havlíčkem, Mikulášem Medkem, Miroslavem Lamačem a dalšími umělci z okruhu Čs. surrealistické skupiny (Ivo Vodseďálek byl jeho spolužákem na gymnasiu, s Vladimírem Boudníkem se seznámil v r. 1949, avšak s B. Hrabalem až koncem roku 1951). Bondy zde také uvádí, že na sklonku r. 1948 napsal vlastní surrealistický manifest a společně s Krejcarovou připravil surrealistický sborník (tento teprve nedávno objevený strojopis nese název Židovská jména), do nějž kromě
jich dvou přispěli i Effenberger, K. Hynek, O. Wenzl, Jan Zuska, Jar. Růžička a j. Všichni autoři si tehdy - na protest proti nové vlně antisemitismu v CSR - zvolili židovské pseudonymy. Jen jemu už zvolený pseudonym zůstal natrvalo.
8) Viz nedávno nakladatelstvím Concordia pietně vydaný svazek Clarissa a jiné texty (Praha 1990).

SOUPIS TITULŮ VYDANÝCH V EDICI PŮLNOC
(P=Půlnoc; Z = Ztraceno)
1 9 4 9 - 1950
i.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Oidipova břitva. - B.m.n., [1949], - [7] s.; 21 cm. - Bez tiráže, datováno 1949.
[Básně z r. 1949. Tiskem in: Dílo Ivo Vodseďálka
/.: Zuření, Praha, Pražská imaginace 1992.]
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2.

MYTHY
Mythy (fragmenty) / Č. [Jana Černá (?)], F. [Zbyněk Fišer], P. [Dana Prchlíková (Dagmara)], S. [Pavel Svoboda], V. [Ivo Vodseďálek], Va [Jaromír Valoušek], Ž. [Karel Václav Žák]. - B.m.n., [1950], - [12] s.;
10,5 cm. - Tiráž: «Mythy. Autoři: Č. F. P. S. V. Va. Ž. Redakce: F. V. První vydání. Praha prosinec 50. Čtyři
výtisky.» - (Šifry autorů identifikovány Ivo Vodseďálkem.)
[Básně.]
3.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Trapná poesie / I.V. [Ivo Vodseďálek], - B.m.n., [1950], - [15] s,: 1 il.; 15 cm. - Tiráž: «První vydání. Praha říjen 1950. Čtyři číslované výtisky.» - Podle soupisu v 1. vyd. sbírky Egona Bondyho Totální realismus
by mělo jít o 3. (nedatovaný) svazek «edice moderní poesie půlnoc». - (P? 3.?)
[Básně. Tiskem in: Dílo Ivo Vodseďálka ,?v. /.: Zuření, Praha, Pražská imaginace 1992.]
4.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Hle, «čarovný politický román,»: Otci / Vodseďálek. - B.m.n. [1950]. - [33] s. (17 listů): 1 fot.; 15 cm. Bez tiráže, nedatováno. - Dle soupisu Ivo Vodseďálka bylo vydáno (v jednom exempláři) v r. 1950.
[Koláže.]
5.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
[Diktatura proletariatu]. - B.m.n., [1950?]. - [9] s.; 21 cm. - Bez tiráže a bez titulního listu, snad vydáno
vr. 1950. - ( P ? )
[Esej z let 1949-1950.]
6.

BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
První zpěv epické básně PRAGER LEBEN. - B.m.n., [1950], - [6] s.; 30 cm. - Datováno «v prosinci
1950». Vydáno jako «novoroční tisk».
[Báseň. Tiskem in: Pražský život, Munchen, PmD 1985 a in: Básnické dílo Egona Bondyho 1, Praha, Pražská
imaginace 1989, 2., opravené vydání, Praha 1991.]
7.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Sloužíme lidu. - Dle údajů Egona Bondyho bylo vydáno (v jednom exempláři) v r. 1950. - Ztraceno. - (Z)
[Básně - koláže z novinových výstřižků.]

1951
8.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Jsem šťasten. Sylvie bude rodit / Ivo Vodseďálek . - Praha: B.n., 1951. - [18] s. (9 listů); 21 cm. - Bez
tiráže. - Na titulní straně uvedeno: Praha leden 1951 . - Zřejmě v jediném exempláři.
[Koláže.]
9.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Povídky o lásce (dle údajů Egona Bondyho pocházejí z let 1948 - 1950). Dle soupisu v 1. vyd. Totálního realismu by mělo jít o 1. /nedatovaný/ svazek «edice moderní poesie půlnoc». - Ztraceno. - (PÍ.? Z)
10.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Politováníhodný sebevrah / Ivo Vodseďálek. - Praha: B.n., 1951. - [12] s.; 7,5 x 10,5 cm. - Tiráž:
«1. V. politováníhodný sebevrah (příběhy a nápady) Vyšlo v edici půlnoc 4 výtisky praha 29/1. 1951.». Název na titulní straně začíná malým písmenem a je zde uvedeno: Praha leden 1951. — (P)
[Básně. Tiskem in: Dílo Ivo Vodseďálka sv. 1.: Zuření, Praha, Pražská imaginace 1992.]
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11.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Churavý výtvor: automatické texty novou gramatickou metodou / Egon Bondy. - Praha: B.n., 1951. [27] s.; 21 cm. - Tiráž: «automatické texty 1948-1950 vyšlo jako druhý svazek edice půlnoc v praže 1951».
- Poslední báseň je datována 22.1. 1951. - Přes titulní stranu pás egonbondyegonbondy... - (P2.)
[Texty.]
12.

BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
2000: román / Egon Bondy. - Praha: B.n., 1951. - [39] s.; 30 cm. - Tiráž: «psáno v prosinci 49 - únoru 50
vyšlo jako čtvrtý svazek edice půlnoc v počtu čtyř výtisků praha leden 1951». - Na titulní straně uvedeno:
Praha leden 1950. - Z kontextu vyplývá, že text není úplný. - (P4.)
13.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Rok 1950 leh und es: totální realismus. - Tiráž: «egon bondy ich und es totální realismus vyšlo jako pátý
svazek edice půlnoc v praže v únoru 1951». - Originál není dostupný. - (P5.)
[Básně. Tiskem in: Básnické dílo Egona Bondyho 2 (s názvem Totální realismus), Praha, Pražská imaginace
1992.]
14.
MORGENSTERN, Christian
Šibeniční písně: výbor zdila / Christian Morgenstern; překlad Egon Bondy. - Praha: B.n., 1951. - 100 s.
+ [5] s.; 21 cm. - Tiráž: «podle kompletního vydání: alle galgenlieder von Christian morgenstern berlin 1933
přeložil egon bondy vyšlo jako šestý svazek edice půlnoc v únoru 1951 v praže». - Na titulní straně uvedeno:
přeložil Egon Bondy Praha 1951. - (P6.)
[Básně.]
15.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Fragmenty prvotin / Egon Bondy; doslov Ivo Vodseďálek. - Praha: B.n., 1951. - Tiráž: «edice půlnoc svazek devátý básně z let 1947 - 1948 vyšlo v edici půlnoc s doslovem ivana vodseďálka v únoru 1951 v praže». - Název díla na titulní straně začíná malým písmenem. - Svazek není dostupný. - (P9.)
[Básně.]
16.

BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
JESKYNĚ DIVŮ aneb PRAGER LEBEN: báseň / Egon Bondy. - Praha: Půlnoc, 1951. - [55] s.; 21 cm. Tiráž: «poema o pěti zpěvech psáno 15. XI. 1950 - 1. II. 1951 ilustroval M. M. vyšlo jako 12. svazek edice
půlnoc v Praze v únoru 1951». - Vydavatelské údaje na titulní straně začínají malými písmeny. Na patitulu
název edice «půlnoc». - V dochovaném svazku ilustrace nejsou. - (PÍ 2.)
[Tiskem viz záznam 6.]
17.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
DAGMARA aneb NADEMOCIONALITA / Egon Bondy. - Praha: Půlnoc, [1951], - [68] s.; 15 cm. - Tiráž: «básně 1951 jako 21. svazek edice PŮLNOC vyšlo v Praze dne 25. února 51». - Psáno na volných listech. - Ke sbírce je připojen autorův soupis jeho děl, v němž jsou uvedeny všechny doposud jmenované svazky
Egona Bondyho, kromě samostatného vydání 1. zpěvu Pražského života, a také sbírka Karibské moře, jež však
nese vročení «květen 1951», a sbírka Trapná poesie, jejíž datace je nejasná. - (P 21.)
[Tiskem: Básnické dílo Egona Bondyho 2, Praha, Pražská imaginace 1992.]
18.

BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Texty od října do prosince 1950 (Oddíl «Trapné poesie») A. + Texty od října do prosince 1950 (Oddíl
«Trapné poesie») B. Texty od ledna do května 1951 / Egon Bondy. - B.m.n., [1951], - [48] s.; 21 cm. - Bez
tiráže, bez označení edice. Poslední text datován 22. I. 51. Zřejmě zachováno neúplné. V soupisu ve sbírce
Dagmara aneb Nademocionalita z února 1951 je sbírka nazvána Trapná poesie. - (P?)
[Tiskem in: Básnické dílo Egona Bondyho 2, Praha, Pražská imaginace 1992 pod názvem Trapná poesie.]
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19.

SVOBODA, Pavel
Poesie i prosy (1948 - 1950) / Pavel Svoboda; úvod Egon Bondy, poznámka I. V. [Ivo Vodseďálek], - Praha:
B.n., 1951. - [27] s.; 30 cm. - Tiráž: «I. vydání 4 výtisky Vyšlo v edici Půlnoc Praha únor 1951.». - Na
titulní straně uvedeno: Praha únor 1951. - (P)
20.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Cesta na Rivieru (nedatované básně z r. 1951). Dle Ivo Vodseďálka byla část sbírky ztracena. Originál
prvního vydání zřejmě ztracen. Kopie bez tiráže. - (P?)
[Tiskem in: Dílo Ivo Vodseďálka sv. 1.: Zuření, Praha, Pražská imaginace 1992.]
21.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Smrt vtipu / I.V. [Ivo Vodseďálek], - Praha: B.n., 1951.-[32] s.; 21 cm.-Tiráž: «edice Půlnoc Praha květen
1951». - Na titulní straně uvedeno: Praha květen 1951. - (P)
[Básně. Tiskem in: Dílo Ivo Vodseďálka sv. 1.: Zuření, Praha, Pražská imaginace 1992.]
22.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Karibské moře: básně (1949 - 51) / Egon Bondy. - Praha: Půlnoc, 1951. - [26] s.; 30 cm. - Tiráž: «Edice
Půlnoc květen 1951». - Na titulní straně uvedeno: EDICE PŮLNOC PRAHA 1951. - (P)
[Tiskem in: Básnické dílo Egona Bondyho 2, Praha, Pražská imaginace 1992.]
23.
BORN, Adolf - JELÍNEK, Oldřich
URAJT: Baladická novela sdělaná podle K. J. Erbena/born-jelínek. - Praha: Půlnoc, 1951. - [18] s.; 30 cm.
- Tiráž: «suprasexdadaistická novela vyšlo v květnu 1951 v edici Půlnoc Praha». - Na titulní straně uvedeno: půlnoc - praha - 1951 - (P)
24.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Pilot a oráč /1. V. [Ivo Vodseďálek], - Praha: Půlnoc, 1951. - [59] s.; 21 cm. - Tiráž: «edice Půlnoc Praha
srpen 1951». - Na titulní straně uvedeno: Edice Půlnoc Praha srpen 1951. - Psáno na volných listech. - (P)
[Básně. Tiskem in: Dílo Ivo Vodseďálka .s v. 1.: Zuření, Praha, Pražská imaginace 1992.]
25.
SVOBODA, Pavel
Trapná poesie (koláže). - Ztraceno. - Dle Ivo Vodseďálka vyšlo v r. 1951. - (P? Z)
26.

SVOBODA, Pavel
Kniha koláží. - Ztraceno. - Dle Ivo Vodseďálka vyšlo v r. 1951. - (P? Z)
27.
KREJCAROVÁ, Jana
Clarissa. První vydání v edici Půlnoc (z r. 1951 - dle Ivo Vodseďálka) zničeno. Zachován opis bez tiráže. - (P)
[Novela. Tiskem in: Clarissa a jiné texty, Praha, Concordia 1990.]

1952
28.

HRABAL, Bohumil
Co je poesie?: příspěvek / J. V. Císař [Bohumil Hrabal]. - [Praha]: Půlnoc, 1952. - [11] s.; 15 cm. - Tiráž:
«Vyšlo v únoru 1952 v počtu šesti výtisků v edici zvané půlnoc». - Na titulní straně uvedeno: Leden 1952
Edice Půlnoc únor 1952. - (P)
[Texty. Tisken in: Sebrané spisy Bohumila Hrabala
3, Praha, Pražská imaginace 1992.]
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29.
BOUDNÍK, Vladimír
[Loď], - B.m.n., [1952], - [24] s.; 7,5 x 10,5 cm. - Tiráž: «1. originál 4. kopie 5. II. 1952 edice EXPLOSIONALISMUS Vladimír Boudník». - Bez titulní strany. - Obálka smirkový papír. - Dle Ivo Vodsedalka bylo
převzato do edice Půlnoc. - (P?)
[Próza. Tiskem: Praha, Inverze 1990.]
30.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
FÜR BONDYS UNBEKANNTE GELIEBTE aneb NEPŘEBERNÉ BOHATSTVÍ: poesie / Egon Bondy.
- Praha: Půlnoc, 1952. - 133 s.; 21 cm. - Tiráž: «únor - listopad 1951 vydáno v praže v edici půlnoc v únoru
1952». - Na patitulu název edice «půlnoc», na další straně dedikace «für meine unbekannte geliebte geschrieben», na titulní straně uvedeno: Sbírka z básní, písní a legend sestavená FÜR BONDY'S UNBEKANNTE GELIEBTE aneb NEPŘEBERNÉ BOHATSTVÍ Sepsáno, sestaveno, natištěno a prodáno od EGONA BONDYHO v době od měsíce února 1951 až do měsíce října téhož roku včetně a vydáno v edici jmenující se Půlnoc
v únoru roku 1952 v Praze. - (P)
[Básně. Tiskem in: Básnické dílo Egona Bondyho 2, Praha, Pražská imaginace 1992.]
31.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Trapná poesie / I . V. [Ivo Vodseďálek] - Tiráž: «A.B. - O.J. [Adolf Born - Oldřich Jelínek] červen 1952
II. vydání 1 číslovaný výtisk Tento výtisk má číslo 1 ČSR». - Ilustrované vydání. - Svazek není dostupný. (P?)
[Tiskem viz záznam č. 3.]
32.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk] - BORN, Adolf - JELÍNEK, Oldřich
Korespondenční román. - Ztraceno. - Dle Egona Bondyho bylo vydáno v r. 1952. - (P? Z)
33.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Velká kniha: básně / Egon Bondy. - [Praha]: Půlnoc, [1952], - 70 + [4] s.; 21 cm. - Tiráž: «básně z listopadu 1951 až z února 1952 vydáno jako poslední svazek edice PŮLNOC v listopadu 1952». - Na titulní straně
uvedeno: edice půlnoc. Psáno na zeleném a růžovém papíře. - (P)
[Tiskem in: Básnické dílo Egona Bondyho 2, Praha, Pražská imaginace 1992.]

1953
34.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Malá kniha: básně z března 1952 až dubna 1953. - První vydání ztraceno. Snad [28] s.; 21 cm. - Další vydání bez tiráže. - (P?)
[Tiskem in: Básnické dílo Egona Bondyho 2, Praha, Pražská imaginace 1992.]
35.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Krajina a mravnost (básně z let 1952 - 1953). - První vydání ztraceno. - Další vydání bez tiráže. - (P?)
[Tiskem in: Dílo Ivo Vodsedalka .vy. 2 .: Snění: poezie a próza z let 1951 - 1955, Praha, Pražská imaginace
1992.]
36.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Americké básně /1. V. [Ivo Vodseďálek], - Praha: B.n., 1953. - [25] s.; 15 cm. - Bez tiráže. - Na titulní
straně uvedeno: Praha říjen 1953. - (P?)
[Tiskem in: Dílo Ivo Vodsedalka sv. /.: Zuření, Praha, Pražská imaginace 1992.]
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37.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Kvetoucí Ukrajina /1. V. [Ivo Vodsedalek]. - Praha: B.n., 1950. - [19] s.; 21 cm. - Tiráž: «básně z roku
1950 edice Půlnoc Praha listopad 1953». - Na titulní straně uvedeno: Praha listopad 1953. - (P)
[Tiskem in: Dílo Ivo Vodseďálka sv. 1: Zuření, Praha, Pražská imaginace 1992.]
38.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Průvodní list. - Ztraceno. - Dle Egona Bondyho bylo vydáno v r. 1953. - (P?Z)
[Básně.]

1954
39.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Krajina a nemravnost (Dagmaře k narozeninám a Ivanovi pro radost) / Egon Bondy. - B.m.n., [1954]. [4] s.; 21 cm. - Tiráž: «K šestému výročí Vítězného února k druhému výročí manželského krbu a třiadvacátému výročí zrození věnuje své dceři Dagmaře Zbyněk». - (P?)
[Básně. Tiskem in: Básnické dílo Egona Bondyho 2 (oddíl Příležitostné básně), Praha, Pražská imaginace 1992.]
40.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Kalvarie: (cestopis) / Ivo Vodsedalek. - Praha: B.n., 1954. - [40] s,; 30 cm. - Dochovaný strojopis bez
tiráže, s poznámkou: «Dopsáno dne 24. února 1954 v 10.42 hod. v Praze». - Na titulní straně uvedeno: Praha
1954. - (P?)
[Tiskem in: Dílo Ivo Vodsedalka .vv. 1: Zuření, Praha, Pražská imaginace 1992.]
41.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Dobytí irracionality. - Ztraceno. - Dle Ivo Vodseďálka vyšlo v r. 1954. - (Z)
[Esej.]

1955
42.
BONDY, Egon [FIŠER, Zbyněk]
Zbytky eposu / Egon Bondy. - B.m.n., [1954]. - [26] s.; 30 cm. - Dochované strojopisné vydání bez tiráže.
- Na titulní straně uvedeno: Psáno a nedokončeno v zimě 1954 - 55. Věnováno Honze. - (P?)
[Básně. Tiskem in: Básnické dílo Egona Bondyho 1, Praha, Pražská imaginace 1991.]
43.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Kompensace / Ivo Vodsedalek. - B.m.n., 1955. - [24] s.; 30 cm. - Dochovaný strojopis bez tiráže, jen datován rokem 1955. - Na titulní straně uvedeno: červen 1954 - červen 1955. - Dokončeno 14. června 1955. - (P?)
[Próza. Tiskem in: Dílo Ivo Vodsedalka .sv. 2: Snění: Poezie a próza z let 1951 - 1955, Praha, Pražská imaginace 1992.]
44.
VODSEĎÁLEK, Ivo
Osamění. - První vydání zřejmě ztraceno. Dochované vydání bez tiráže, jen datováno lety 1954 - 55. - (P?)
[Básně. Tiskem in: Dílo Ivo Vodseďálka
2: Snění: Poezie a próza z let 1951 - 1955, Praha, Pražská imaginace 1992.]
Toto vydání studie Martina Machovce vychází Z textu, jenž byl publikován v bibliofilském
sborníku
Ztichlá klika III (Praha 1993, vyd. Jan Placák). Připojená bibliografie byla sestavena v dubnu 1990
Martinem Machovcem podle podkladů a materiálů Egona Bondyho a Ivo Vodsedalka a v srpnu
1993 byla doplněna a upřesněna J. Gruntorádem.
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