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ZNAMENÍ DOBY?
Český čten
počalku uw.lil si už pomalu odvykl představá, že za
souhvězdím Pule, Šimon, Ľincibuch existuje Ještě nejakú mladší
vrstva tvůrců poezie. ’roto lze kvitovat s pavoukem, že Pilařovo
Hdki outi. lotvÁ áskuw'uvtnský spisovatel připravilo na rok VJtíS
vydání knihy Z V LA ž |'N í 4iVu ■ LN X« která představuje výbor z tvurby
púti mladých búsnxk* resp. Lcignířek, jejichž uata narození se pohy
bují v xazmezi lt t l- J - iboJ. Je sporné, zda môžeme t nto čin
pov.kv&i za projev pru lomení okázalého nezájmu o mladou putzix,
za první vlaštůvku soustavného zájmu, rozhuun vsuk mlži mi. kritic
kým okem píchl dnout peříčka této potenciální vlaštovky.
Výrozru nt jsU bui článek knihy předstuvuje poezie / líny
Kopřivové Ah r.*./.u. 1 - uJ/. Ač tato stuutntku češtiny a cl j< piau
v první básni svého úleku /nazvané rovnou bi z okolků Poezie/ na
značuje i. stí vysoké ambice, nunostévá se dule než k roubováni
poEticna na px 3t< námely. Toto poetli.no však pozbývá schopnosti
uvést použitý motiv uu Jiných souvislostí, než v Jakých Ji véeobt.cn znám, Lulý přístup se tody nebezpečnu blíží samoúčc Inosti.
Tužko uvalovat nad jiným použitím takové poezie, ne ž Jaké nabízejí
prostory n d Iních příloh novin. Kupíivová také juku Ji diná z pi ti
et autorů Zvláštního znumení postrádá sebemtn .ího siqyslu pro opruvoovost. Zachází s bombastickými metaforami typu "amfittútr čusuH,
’’temna propust n. be"zrcadle noci", "stádu hv zd ne se hnuti Iná" a
neuvědomuje si prázdnotu Lakových slovních spojení, neuvědomuji si
že jejich použitím ntut víru uváděným čidlům
nov»» prostory pro je
jich uplatnení, ale naopak zdôrazňuje jejich banalitu a svůj ni vkus.
Lulková us i. 'u.rost výrezu devalvuje i náhlé motivy deprese /Zůstání/, něhy /.namir.cc/ ; tr^ittiské lásky /J.Lh./. Korunu vöernu snaže
ní nasazuje celková idylizact pohleou nt sv.t vyhrocená až v naiv
ní víru, že vše špatné, s Čím se Člověk setkává, Je stejn Jako
tc uobré pouhou nevinnou hrou /Zimní noc/.
Eásn . Ji/íhc 1 ermine /7.o*1961/ knihu uvád Jí. svým sociál
ním zařazením /vyučen opravářem lokomoxiv, nyní pracuji v bokolov_ jako závozník/ Ji tento autor přccorčen pro tukový přístup k ži
votní m eerii, Jaký ve svých básních s občasnou arop ncí ri zí - pro výraznou untiinte-li ktuálnost. Intelektuulismus Je pro n J
synonymem komplikací, které básníkovi ubírají síly v Jeho boji
o vymanění se ze zakletí samoty, úzkosti. Život Forman pojímá Ja
ko konstantu /"Život, t.n nikoho neomrzí/, ke které Je třeba se
propracovat. Nepodaří—11 se dosáhnout ež nu tento "život", pak ne

zbývá než polknout pouhý "vinný střik*. Odvrhujt ttdy int. lektualismus, spol'há s» básník no schopnost využít chlapskou 1. konlř nosí
která vstřebávajíc dc sobr v tchru Špínu světe, napomôže přr ci.
jen eTf konat trn úzkostlivý pocit strachu z hrorby samoty uáklíbající se za jevovou stránkou viech světských radovánek /nobo£ *člov k/tcn j? taky krajina, kdr ntáci somoty/křičí za lásku pasozcni/v? v tvích bez kořeni/r nejvíc v noci"/. Tun ta přístup v ob
zahrnuje Iv- "nosnosti vyzn ní - 'rmou eutf rtlčnast n. je^ná stre
nú a laciný sentiment /ořip: dnö vychloubavé chlapectví/ n střená
druhá, A nráv
o druhé, negativní kr .rostl básnická stylizace
Fnrm..n va často sklouzává. Ani s rialřím nr .znečím, které tento
p“ístuo c^ináf.í, se F' rwrn rrdokážc pln' vyrovnat:jeho «. brv k-rní
c ji -'m fnr"uh:ce sácf >JÍ 73 úkol pomoci ‘.lov ku ;:r .trhnout klet'
bu prázdnoty * *n; kdy/i pcezic nahradí v člev'ku/nccit pruzdnoty*uvrhují ho v ak záhy v plného uchémMu, které svou uz. vvcn ;$tí nwbývá ne náslfdujícím stupni cesty řlov k--. zi poznáním z oř jen
charakteru okovů. S Formanovým aříatupem jc n -žne dosáhnout ne
zkomolených kořenů, nrzd vastev ni nuly, ccŽ má v dm.’ní dnhö
vlády frází t k'' svůj význam, v případě vľ.Hk, žr n »Ä» ambici orrZžují k pokračování v erst* od této nuly výše, mušími nutná ucítit
t snest t.kto uéité vesty. ’cle n< pl t, budt^L-ll chtít opr..vdu sa
hat no tajnmství lldekč cxlstrnce, budeme muset mAn/. kategoricky
vy^tunovat proti, int Irktuálnímu způsobu uvažování, -lóm rnrm. n nám
v torr nlj k bránit nehodlá, nebol svému antiintrl. ktuulirmu ne
přikládá univerzální pL tnost - "Nímámi na to patent, «le vystačlnc ni simi". Trnto sympatický fukt je tie-ba «It n.. myall, uby by
lo možno vyrnvn*it sr s jeho sabevtucmírr a »rog^ncí,
Ova básníci, jejichž rodný list byl vystaven již v púdesótých
lf tich - Josrf Prou za /7.11.1957/ a Ivo
s /. >,7,1955/ - přr.cist- vují v knizr ”000, kV r^ru n. lze upřít furméln'' nbrí tnast v
tvcrtú básnického obrazu, 'hojn vyu-ív -jí prust?' ’kú vidoucích
k odlehčení :rchit ktury básně- - rýmují /obrus vuak pen -kuc stroje
nú/, využívají svých schopností nalézat «sociuca, kterými propoju
jí dva jln k kontrastní o-v “-ty, ' 'an n? kýv- jí ne bpádu, do popře
dí vyatuvujrp^af .ion lít . tvorby, ^ůruz n
;rotcskní cspi kty ur
čitých životních situací staví tytc jVc básníky do blízkosti dvou
runer...-váných autar j st räí gent race - >ýse «• Žáčka, 1 ve výboru
nárr-tú pro rva ji tvorbu se ^rouzc <
přibližují jeden < rohé
mu c strefuj;' s
o t ch obb 8tí, které jsou ents všeobecné považovené z
kl.i jní. . í se váek také ííci fr.-aní, Práv pouhá atín.vitest hr nic aezi ' ktuúlním
podbíziví mádním pamxujt k pechy-

tuT nad úrovní tvorby obou nejstarších autor! knihy Zvláčtní zna
mení.
Prouza /zom stnán v Čs. rozhlasu, v redukci mládížnick ; publi
cistiky/ si z hL vní n.
t tvorby volí postižení protikladu maži
ir cionální, ndefinov v. lnou stránkou sváta /sy iboly pro tuto ob
last Js?u “1 tv k, báseň/ «. stránkou ixt-ktní, racionální /tu v pruuzovsk - symbolic0 pí» í ivují produkty techniky - hodinky, počíta
če/. lásnl upatn' b;'sm
dobré hodinky, Zázn.m z pľvdnáčky o po
čítačích, ž ny a pučí;
farmou asociativního básn ní vyřazují
hloubko tohoto kontru:» ;j, v Juliích básních .'ruuza vuzuJl přud nebezorčím řešení ceVho Jnoru - tj kapitulaci iracionální stránky
v ci /"Cl jv k , kontroluJe/chca-ll/Člov-k mú p<.unt rui Iruzu"/-,
Jednak nozn . uj
.míry • 'mí - v’ill k joctizucl vnímání uv tu /Byl
Jsem tu vč r ■/ či k nbllitc-ci blázniv nelogičnosti narušující
tok v «.dn'ho šiv 'ta /í .otavování mlád ni ck ' jar-unky/, Vzhltl m
k tonu v -k, ž pr. blém, kter 'ho sf Prouza iutýká, jt už dlouhou
dobu odh .1 n J ke kardinální probľn uvrupskú civilizuca, r»; Lc. Jusat nad J- ho pouhým uvi
ním tou scénu - a nic Jiného ae bobulí. 1 Prouzovi nepodařilo. Zorání t poměrní
prostor, kttrý tento básník
v i Jln k útlá knize zaplnil. Že by no víc num 17
To "moldas /red ktor Cč/ dostal prostoru už .ust. Jt.hu Li >n ni
nachází styčné body s tvorbou "’rourovou ve výběru nám tu - pxuuzovekému sporu ir-clcnčln a racionálnem odpovídá Cmuldasuv z. ji m
o problem tiku ”zv cňování lověka”. Už první bás n /* । ník/ n znacujc, kudy se bude básník*v zájem ubírat. Exaktní formul-ci otx
chu ořúd zvlcnčnim člov k. nacházíme psk hlavně v básni ü pop lee - ”5v t nerí holubník, v't Ji klec,/v ktt rá si s člov/kŕ m pohrá
vá věc,/a když se oak spánek dotkne snu,/i tun J> z drátú.A z bato
nu". šmoldas upozorňuje s varováním na muuhónijírrus sbližování člov ka s věcí - n- bezduchý zvyk, ochoč:nosí, která člověku bráni v
plnf-n prožití Času Junu vyměřeného - "Sedíme u >c ýcLi /vi.'í do vagónu/zr nšni o mýtus”. Na odosobni ní přežitku upoz -rňují Lusnú Pro
ti dešti v listop du není náritek, <v rtální výkaz, uindr t-éuník
přidává svij díl k zpěčování velkoměstské piobl matiky /Noční
tramvaje, Velká Pr ha/, zuujrrr schopností uu . etlvn - v okovat napátí mezi klidem a hřmotem, Jež Jc předobrazem postavení i'l »v ka
uprostřed civilizace s nesmírnou trchr.ickcu mocí /Pevnust/. Jako
Jediný z crlé pětice outer* st šmoldus opek-lyptlck -u vizí iuaria
/The bay After/ útl o Jin k oblít nou trmatixu válečného ohrožení
života na Zemi. K rejstříku autora zajímajícího ae o komplex dosud
uvedených okruh1 problematik patří též vyslovit zájem c kcčriodcn-

ni, vnní m-li kujti. šr.olóas tudy časní flašinet splňuje i tuto
neformální povinnost. obratnost v konstrukci básní, široký /byt
nepříliš pôvodní/ okruh zájmů - ”p«lčiva aktuálnost u naléhavost”
neb- pocchLazuno a .r.uct -t.izavaná módnost?
ht j^ujímxV‘.jlí;.il b-sn. ni se v knize Zvláštní znanení prt ren
tuje
• ' • ’'
studentku filú-ufii ufyziky. Výr.cnp.
_ r. j. Jí pažit J. ni uzi v ii :nast, uchupnust otvírat au
čt ráxi v víc< význ-mových > slohách• ust-ln^nlc Jiň ho Fisc herové
ani ni bývulo, ke J ž uí
z-kl-dní nur.. t tvoxty vybrala sn.hu o
n-.—„ání ř«du vlitých konvencí* w-ulik 2 si -Hi. vr. uvuixf.Uji , 1c
* re. j: p..jcm, který bývá n* >lnuv ín i> t/íu.. jícíc- et uL. ly
kar. e růstní í rd v. se íu-> Ir. „ti/ , vytváří ste.ri
.bytlivý
8v t, v n ml tu chce Lý ur ku "led nu moři”, tu z- j/’h. uub/tim. s
dlouhým ret
m”. -i v-.t uh sympatiích, ktt x v nujt v^ lu n; stí
chovaní - charakteru - "...a buÓne špatní uv t um..le/n- zlí - sp. tn.u/. j-í^.tn^ wu. i( >4 uLly kufru n nu. zi t. unutymi/j. ku
p. my
mulový -kc-d z< z.-ny v .unv ..lapí.lvi” -, důležitosti využiti oJcuin 11 Šance, ni přestává nit n.» -uysll potahu udržet zák n.ní
nr t-fyzick pullt by i, Jist ty /luz mulů/, Práv vl-k pru ni/kr slrr. chlplr.í t-chtu základů, pj. udli . »í L chtu Jlstct od Jiných,
m • Jtw pudstc triy ch, J. t/.b- nt. .«táli vytvářit pôdu, po k L i é chudín.u, u. onu r,J;„ k wult psu rub.a... < skrz mlhovinu vnímáme. dcn nezluU lnl ubrusy ^-stwt
;iu Jistot, Pohyb v tukov krajinu . ví
t. prve livotu -u s .rúvnou příchuti žádnou bezrudn. st, pučit oklamá
ní i
vú.í nelze u Fl-ciuruvú n^jít, anu su tutil vstííc
v^cm kou.TL í i n...Jluiut vydáví s f u. U.richulickýn: úsm v. m .. ťi ’ usolickcu eiíxlivuaeí, ;.u*.v ..Ir,- sl ntcřiívá obtékat jejich Jumay..! průlivem
uv t r clen listických schémat Ji pov-t;inou nechává klíčnou, he
v ik t k d cela, Jak ukazuje v’buc nejl..p..í báseň cuľ knihy - cjVi.seluwíí zem. -v ta. z.' se sctKÚvámc s
ujt-in lým Jcvrm
knihy : . „ch zuv- St. onkr- Ln dotýká probl .atiky ..vuj ku. ti iiaski pu-stetj - n- u-ánč stran árzbxnnust, alt nápaditost a ucvaha, na druhé straní podlost - přizpůsobivost* cl jen zájom o tuto
ruzp-xu-ln-st auxaaáaja u i isí^-xavápíítomnnst alespoň minimální u-

m .luuk:' u váhy, kteru by «-utoxce mohla vést ruku pľi mu .ování zúh ur.ýu.. krajin llusk cu^u. a v tura u naduje.
z ku.rpluxní. •->
»hlaau n c lý výoor si lze unadno uv ' Oi.lt,
žu při ni up^xn r. z; ,-hííc»ti tvúríícři postupů s« Jednotliví auto
ři sjí-notilí na Zc-Jmu o wv turn tlukí roviny, ^rvní by se dala
ccvuait od -n-x-xtíju doby, v která básníci žijí - msla by nupř.
název "civilizu-ní t^nuítickú okruhy” - tj. prchl . -.tiká p stupn ho
při.rudu ulov .ku v- v-c, pr-blamatKu
aeru slábnoucího iracionálna

rozmáhajícího sa racionálnu, postupného vyprazdňovaní komuniKacnich kanáli naži lidrnl. druhá pakje odvozen« od jeJich mladí - Je
charakterizována okcuz If ním Živce—i
k« fuktcíó, pocitom neustálá
hry /“astc v smyslu Iv. ľla/, potřebou pcotizucu Života a obnoví ni základních /hroutí cíc! sc-/ životních hodnot» íiozptyl zajmu oko
lo t chta v lu z < dn .-h lln; < J.; minimálni /nikoliv Vuuk zanadbat Iný - u '*ís-s : u ',
proto nelze nul kaascatovat, z se seLkuv -r □_ st w
ninir .lni tvůrčí ad v tou, která Jt řezby Lny i před.□ tl i m
v'ření □ _;:in .Líího » působiváhu .juanlskílio obn zu.
Tvůrci knihy 'v1 tni z i
ní su Vv v. u
p xp*’du spokojuj! a n*voz n:
. y :'.)sr x-° i
'u, jL j .s ,nu^ Jc ut>. nuum. lu lupnou n.
41ku, k.erou
vch zí n 1 <ov ' cesty uctění, n* nichž nehrozí nubizpeči p" ■ i‘- n . ‘"..n; r u \,ch novinek. Lusn puv usnou
"básničku řečí" piv-w^vuviji at-vy a dije, o nichž &e všeobecne
ví. utlz s
vis , j-itu, ži celý tvůrci prúca s se udehrává nu
pomárn Lze vyntztnkn lasturu. Ĺ- Jeho hranici au autori rn odva
žují j k z 'h * k., n jh. tuvého, col lze přičíst nutnosti vyrovnat
úč-t .-a mržn st oflcl Lnxb - publikování, tak z hledí;, ku nápaditos
ti, odk ri n
v tovest /o; r v u Jsme ustrnuli u J. czu, Üylanu 3
burtra?/, Jazyková Iahet — ti i básnické formy. A tu druhú Ji mnohem
vážn Jsi - d*.vo
' potence /nikoliv input-nce - Jde přeci Jan
□ pohyb, i když omezený/ k L sniukf im< jinací lži tutii hlt cut v
celkovém způsobu uvažováni autorů poplatnému sobová traustcK. Üd
té lze t ’<é odv .dil podstatu rozporu mezi proklurru-tivnosti myšle
nek básní
y^Jich kut
lým ubsuhcm - cu Je touh;, po opx vdovosti,
když /pomineme-li seborne-t vynechávat t-buizovanú tématu/ z. básni
samotní ch t Cpi ur. lestí, co Ji t^t.^^vfk výlučnosti, když báseň
samotná ničím originální n<ní7 V aobu, kdy bylo Již mnohokrát pou
kázáno n . to, žr bérnfk na -tlač bere usud celého Husk1 ho pokole
ní, k'y Je pužjHovóno, ‘y umrlec !; vylvcxtní 'v । , 11.. n< suuil
v .uchn* své přednosti ď m
nul módnou z- .vých sL-^in, kdy má
um lec možnost n vázat na obrovské kulturní Lr<-.r.ict eveho národa,
kdy mnoho um Icckých d l vzniká na e-ni hranici •••■...zl životem e smr
tí, překvapí "odvaha" 'uterů Zvláltniho zn< a ní k vlažnosti, opatr
nosti a apriurní oriezcrusti výrezu. To žt by m lu být ri prtz< ntu««
myšlení ml a é g; neruče? Takto položenú otázk-: vymezuje perspektivu,
z níž se všechny zápory knihy Ji ví v Jeďte obíjen Jáíet xuzm-„rcch,
než Jaké objektivní zobir Jí. Autoři knily na sebe vzhlic.;m k je
jímu výluón' u postavení berou L.puv tnost, kti icu kažcou vynecháv—
kou a polovičatostí oklomáv-Jí. To, co by v prípedé normálních vy
dav tulských pedrínek mohl« b$t vykompenzováno z jinjc str n, zde
ô

z’eťvi trčet c~ prázdn- Jako zámlka. Celou knihu lze za kladný
vy. v .1 Iský počin 'íov 'ovát Jrdln . v tom nřínadĚ, že by plnila
funkci pí. i!zv ati vydávání titulů ’ ^ír v J ich a 'tpr vrtu mladých
b .r ík*.. Jí Hli.” v. k "*t t nt viset ve vzduchoprázdnu, z čas
s ti *o v t , ' prizťr-m
'nit
‘’ynr. Nebo nám z’stant na pemú*
ti
'' zn
i zvi "'tni doby, kt rá nepHli nřéle um lecké odv z .?

uii—fy, pxusirú-C L4
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JĽUNA

Franzi,díky.
Sbohem.
Příběh.
Příběh:
Kyz se jednoho rán Ju-nkš-mé probudil pod ledovým příkrovem
polárního slunoe,zjistil,že se s ním přes noc udála podivná zrněna.
Něco kole, něho- zvěř,Kterou zapomněl krmit,lidé,která sice nepotkával,avšak nezdravil bez výčitek/!/,to vše se z matoucího fluid*
najednou zmínilo ve hm. t -t lnou skutečnost.
Ju-nkš-mé byl jedním z prvních řadových eek; máku a uni ve snu by
jej bylo nenapadlo dt lat z ničeho t žkou hlavu sobě tím radní pak
druhým.
Proto mmš p vní,co odolal,když si uvědomil změnu,byl pokus rea
govat.
Z převalení
druhý bok ale nebylo nic.Ju-nkš-mé byl pouzo přetvo
řen v poloosu vlastního těla a sám sebou ttk proti své vůli napřažén k úderu.
Tak na my siná předeteva,j^ko že se n' kdo vznáší sám nad sebou,byla
v tomto uřípa ě drefce srážena faktem,Že při Lom prudce spočíval
vlastním t lem na podložce?.
Mladý eskymák tedy od začátku věděl,že ncco není v pořádku a poté,
co otevřel oči,to ocítil vyslovené hmatrtělně.
Uvidel,že z úst mu čouhá oří3 nafukovacího kajaku korunovaná
šíleným Špuntem.
/malinký úrj/vek z eskymácké poezie,ačkoli ji znám jen z vyprávění
a možná právě proto/:
Kajaku
bezbřeze o duši
můj kajaku -S
tvrzený obrovský
-m kajakem
ôóohm -'m! i

II.
Odplížil ses po bezvládnýc ; nohou z chýše.
Vyrvals šílený špunt v domnění,že tým změníš níco k lepšímu,Jenže
bol ostí se jen znásobily.protože nenadálý příval mrazivého vzduchu
zasel do kajaku svá zrna a on musel růst.Cítila jasné,jak druhý
jeho kon c ti prorazil zadní st nu žaludku.

III.
Rychle ucpal otvor,aby vědomosti neměly dále kudy vnikat.
Uvědomil si vlastní nepohřbilvost.

Z

Uvedomoval si všechno kole® sebe najednou se zvýšenou intenzitou.
Jako by si před tím neuvedomoval ničeného téměř nie.
Nedokázal se 'éle udržet na nohou.
Klesl n všec ny čtyři.
Den začal nabývat hmotnejšíc 1'orem a tak vyvstalo nebozpecí,Že by
některá z žen mohla ztblednout,jak Ju-nkš-mé zápasí a mohl by ten
fakt vvolat zděšení v jejich ó íboře.
Zapojil tedy do činnosti všec ny údy a začal se porn lu pohjbovat
proti svahu vyrývaje za sebou hlubokou stopu.
Po dob dostatí Čně dlouhé k tomu,aby ee cítil smrtelní unaven,
dosáhl cíle a začal so koulet srázem,až byl jeho lot zastaven
košíkem.
Košík obsluhovalo nebesk krásné stoření oblečené do t uvi rudé
barvy.
Nic t holčička neučinila na svou obranu - švitořllka.
potom se slunce schovalo za veliký mráček a dvouhodinové tmy využil
k odpliž ní.
Kon-čnč dosáhl má-tu,kdy mohl oďpdKfat.
Byl to kríter po výkalu 1- čního medvěda.
Co i?r pohodlně ji/pokud mu vysoké stadium kajakenství dovolovalo/
se opřel a dal se do př myšlení.
Zatím jest trochu zmateno se obíral myšlenkou na svou novou situaci
která ho sice příliš nepřekvapila,s níž ovšem najednou nevěděl,
co si počít,když už tu byla.
Nemohl se ilouho dobrat ničeho víc,než jen počátku všeho,myslí mu
zmítaly všelijaké výbuchy a sopečné trhliny»nebyl schopen vybavit
si víc,než jo vyhaslé ohniště.
Sedel tak jistě déle,než měl původn v úmyslu.Po dvou onním bdění
so tedy zákonitě dostavil pocit
unajry.
A nové procitnutí dalo zcela zapravdu počáteční rfoaoflii obavě,
PříS byla vy sunuta o dobrých deset centimetrů dále a jasné cítil,
že kajrk nabyl na objemu*
Když se po mdlidské námaze odsunul z místa,viděl,jak sníh pod
jeho konečníkem je zbarven krví do ruda.
V tu chvíli 3i poprvé opravdu pripustil neodvolateinost nutnosti.
Ale otvor byl přece ucpán.Přestože se o sobě domníval,že je opti
mista, nechtěl si připustit,že by bylo opravdu tak zle.
Jenže i když už dalš^rědoraosti nemají kudy vnikat,zůstává pořád
jistá vnitřní energie a navíc jsou i jiné cesty než ústa.
Už se nesnažil pokračovat v cestě,protože nakonee stejne nevěděl,
kam srn řuje a být ovládán odjinud mu připadalo ponižující.
Necítil hlad.

žaludek m. 1 poměrné plný.
Desátého dne mu praskla kůže na břiše.
Tehdy byl už skutečné smířen.
Nenastalo nic,o čem by se dalo hovořit Jako o rozkladu.
Z bolesti se stalo chvění.
Všechno,isk přicházel o, aizlo svůj řád ani stopa po chaotickom
vrstvení.
'Sprostý klid a odevzd.lní.
Dýchalo se mu obtížněji,ale tolik kyslíku,kolik ho bezpodmínečně
potřebovzl,míl.
Patnáctý den mu druhý konec prorazil druhý konec a on přestal roz
lišovat ezi dne a nccí.
Daltí okamžik p InoEl prasklinu zad,takže zůstala jen páteř a
hrudní .oš.
Dýchání přestalo it pro něho srnysl,protože pokud si stačil ještě
uvĚdomov. t sám sebe,v.echny funkce,ke kterým ho tu b .lo doposud
ješt
řeba,začíl nyní vykonávat kajak.
Konec n stal pil rozené.
Neočekáván sice - nebylo máváč^>nebylo vlajkonofiů - zato bez bolesti a trael u.
Konec J o; t tně vždy p ítomon už od začátku,tkže :kutecnost,že
přišel, j modla nikoho překvrplt.
Kajak byl konečně tak ohutný,že zanechav pod s>bou Ju-nkn-méovy
zbytky na cárech krv-vého sněhu,vznesl se nad hlu.vy tidivonýoh
zaooránců,kteří dorazili právě v tuto chvíli.
A etouc 1 výš a výš do stálo řidších vrstev atmosféry,kde najodnou
/gpi když před tím dosáhl maxima povoleného objemu/explodoval
a sesypal se zn náhla ne celý jejich rod.
Byl to první dar nebes toho roku.
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SVĚT A LITERATURA OČIMA HENRY MICHAUXE
Francie a surrealismu* - dvě sleva, která patří neodmyslitel
ně k sobi. Není totiž snad země, kde by surrealismus dosáhl ta

kového rozáíření jako prává zde. Tento surrealistický rozmach
je eharakterisován výco či méně výraznými skupinami, jejich pro
gramy a manifesty.

To souvisí v neposlední řadí s tím, že ve Francii byla připrave
na půda pro radikálněji! estetickou revoluci, a to Lautreamontem
a Baudelairem. Oojich následníci nepociťovali tedy již jako

úkol přestylisovat stávající banální literární všednost - zří
dili, jako vědomý protisvět, říši básnické imaginace - a to pod
aspektem "revolty proti trivialitě", která začala už Baudelairem

a jeho"proklamací dandysmu".

"Revolta proti trivialitě" - to znamená vědomou společenskou
agresi, která by nejen jak tomu Často bylo, mířila proti spe
ciální společenské vrstvě, totiž měiŽáotví, nýbrž proti celé

techniokolndustriální společnosti. Z této vášnivé obrany čerpaly

surrealistické básni svůj elán, radikálnost, smělost a odvahu,
ale také svoji "reálnou oprávněnost." Neboť každá realita, od
které se báseň vědomě distancuje, zůstává jako negativ v básni

stále obsažena. Tím se surrealismus nestal v žádném případě
útěkem do vnitřní uzavřenosti, k estetlsmu.

V začátcích nechyběly ani pokusy o přetvoření oblasti imagl.
nace v totální svět protihodnot. X těchto snah můžeme porozumnět
1 tomu, proč Baudelaire a Michaux sáhli k drogám. Učinili to
proto, aby rozšířili oblast lidských zkušeností a lidského vě
domí, aby dosáhli "umělého ráje", který by obsahoval stále
určitou část reálného strachu vnějšího světa a současně aby na

něj působil Šokujícím způsobem.
Samotný Michaux, narozený roku 1*99, patří ještě k prvná

generaci surrealistů. Ačkoliv nebyl nikdy Členem žádné z jejích
skupin, podílel se přesto

z velké části na jejím programu. 3eho

básně jsou cesty - cesty do odlehlých oblastí, do imaginárních
zemí, cesty do fantasktnosti snů, do podivných teritorií halu

cinací, zintenzivnlných drogami. 3eho básně jsou uchopením té
reality, která není zastřena všedností.

"člověk v zemi magie ví..., den existuje velmi inten

zivně, velmi kompaktně, a ví, že sám musí vykonat to, čeho don
sám není schopen.”
Toto by se mohlo stát mottem Hichauxových básní.

Mnohé cesty H. Hichauxe do jiných skutečností slouží k
poznání možného. Vědám se zatím podařily nesmírná omyly v do
posud neobjevených skutečnostech, která ustrnuly ve společen

ském mechanismu a obdarovaly lidstvo korzetem společenských

předpisů a technických zdokonalení.

Poezie naproti tomu našla svou úlohu v rozšíření možností
lidského vnímání až k jeho krajním hranicím.

"Nesmírná, monotonní věda. Pevně uvázaná na malých bozích.
Jednostranně a stále uzavřena perfektností...Jednoho dne, asi
ve dvaceti letech, byl nenadále osvícen. Udělal sl konečně

obraz svého světa protihodnot a pžšel na nápad, že musí zkusit
také jiné konce. Poznat zemi a čerpat z nic neznamenajících

loučení. A pokračoval dál."

H. Hlchaux skutečně pokračoval dále. Jako námořník pro
cestoval Severní a Jižní Ameriku, Afriku, Čínu a Indii. Více
se však ve svých dílech rozepisuje jen o Ekvádoru. Jeho dal
šími cestami byly výlety do fantastických zemí - "Cesty do

Velké Garabanle" a "V zemi Magie".

V těchto zápiscích z cest, které jsou ostatně poznamenány
fantastickými přírodními vědami je manifestováno, jako v dílech
Kafky, odcizení od okolního světa skrze hledání odcizujícího se,
hledání zvláštních osobitých národů s jejich absurdními mravy

a potřebami, magických rostliných a živočišných říší.
Jorge Luis Borges, který ve svých básních zradil některá
surrealistům vlastní intence, vydal"příručku fantastická zoo

logie", která je popisem mytologické zoologické zahrady, vy
tvořené na základě starých knih a básní. 0 těehto podivuhodných
zvířateeh zde pojednává s mnohostrannou kombinací elementů

skutečného vědění. Ve stejné oblasti byl mistrem 1 Hyeronlmus
Bosch, jehož obrazy na surrealisty hluboce zapůsobily. Sám se
stal jedním z největších objevitelů a vynálezců na poli fan-

tasktních bytostí. Fantastická zvířata H. Hichauxe se objevují
v jedné Boschovu "Pokušení sv. Antonia" podobné fantasmagorii.
Avšak Michaux pojímá básníka při objevování zcela jiným způsobem-

- zdůrazňuje hlavne vlastní svobodný tvůrSí proces horečného
opojení, který podle jeho mínění staví přírodu daleko do stínu.
Vnější skutečnost je pro Hichauxe stále jen stimulem pro

jeho fantasii. Malíř Max Ernst položil papír na podlahu, přejjížděl po něm tužkou, přičemž se nechal Inspirovat rozmanitými
liniemi samotné podlahy...Leonardo doporučoval prohlížet pozor

ně zdi a nechat je na sebe působit. Michaux se nechal inspiro
vat ke svému imaginárnímu porteétu šmohami a náhodnými skvrnami.
• První co si člověk představí při pohledu na beztvarost
určitého útvaru je obličej...

...Když začínám nanášet barvy na plátno, objeví se obvykle po
chvíli příšerná hlava...To není výsledek mé vlastní vůlo, nýbrž

mého neohraničitelného zármutku a utrpení.**

Fantastické tvary, fantastická zvířata, fantastické hlavy - to
vše se vyvíjí, jestliže se bere v úvahu soubor Hichauxových

básní, k nesmírně citlivému světu protikladů, pod evidentním
útlakem technickoindustriální společnosti.

Pohybuje-li se Hichauxův "Monsignore Plume** částečně po

hádkovým a částeční absurdním prostředím a prožívá v něm neuvě
řitelná dobrodružství, pak tu dochází k překvapivým střetnutím
s naší absurdní skutočností, která není překvapující a absurdní

pro toho, kdo nebere její mechanismus jako ustálený neměnný
zvyk. Michaux odstraňuje tento zvyk, X Jenž zakaluje náš po
hled, ve kterém se objevují neobvyklé poměry, které ale nejsou

neobvyklejší, než naše normální. Stejného způsobu používá
i E. Ionesco ve svých hrách, když zobrazuje masovou sugosci tak, ž

že ukazuje město, ve kterém se lidé nechávají dobrovolně pro

měnit v nosorožce.

Michaux má jiná témata. V díle "Hrdinská doba" zobrazuje boj
dvou obrů, kteří se zmrzačí jen kvůli okamžikovému pokřivení

obličeje - zbytečné násilé, které je nemálo podobné našim vál
kám.

" Vzhledem k celkově nepříznivé situaci byla srdce obou
bratrů oslabena, oba dva na sebe upírali střídavě pohledy, pro
tknuté rostoucí rovnováhou. Potom se každý otočil na svou stra

nu a klesl vyčerpaností. Boj byl skončen - minimálně pro tento
den.**

3« tedy zřejmé, že svět fantasie není tak daleko od naší
všednosti, aby nemohl být interpretován v naše* světě. A nejen

o to jde literatuře a poezii. Básně Henrlho Miehauxe jsou vý
razem hluboce založená revolty proti našemu všednímu světu,

který je sice tvořen lide! pro lidi, ale podle Michauxe více

jejich porážkami než jejich vítěztvími.

přeložil a upravil pkp...

Zyer Gabba/Prostěradlo a obleva
/zkrátka a dobře nástroj na rytí +

každá druhá bulharská měna/

vidím tvou dlaň

a na ní kapku D-stále
vidím tvou rukavici
a na ní Koje citoslovce pousmání
vidím tvou obvázanou ruku
a na ní zkrvavenou plyn-U
vidím věž
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dokré zánitky odrážejí řáděné
mušky obvatují složené razítky
a upalují na všechny kouty
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ležím v posteli
a dívám se skrz bílé sklo
obejmu perinu
dám volnost pyžamu
a vydám se hromadnou dopravou
za svými svědky z Babylónu

Zyer Gabba/Lampa rtů
Ioháněn větrem a výmoly po kostkách
chybějících v dláždění
uháním <3o prázdn\ ch plexitrubek
červené víno v žilách
krev Jsem ráno daroval australským aligátor^
protože mám dout málo vlstních irobléuJ
Víření v hlavé neustává
ani a potemnělý*! okny
vedoucími do sdi
Čas odkapává Jako sil

kočí se stříbrný plííek
s propáleném bi íčkem
Rodní ulic* vítají dívku
ret jak lamps
schoulená mr zivč v hnědavém košíčku
přelud výmyslu a snuncné skutečnosti

a mení blátem «hrocených autobus!
uniká vstiíc pomíjivá zvídavosti
pochytí klam plechového obličeje
a v poti'e činžovních domů uvítá
tepláková uvadlé maso na obličeji
a na centách zpět ulpívá pohled
na dívkách v Setech obvyklých barev
na krásné nudo / na nudné kráso
/když Kašpárkovy rolničky se a ční v alova básně/

Tomáš Afkakov/Zázrak
Zázrak !•

Stává se Siatou
zasela osla
□s11 zaseli osly
usmívá sa na mô
protože prosí má
sbych utvrdil lásku k ní
Já pyšný a hned nettes tný
ona 3e čistou v očích ných
hloupých
nevúřících Tomát*, upřímé
kdo se tliví, žc jsme
tak rychle od toho
kttrýl nás povolal
v milost Kristovu
uchýlili se k jinému
evbtigsllu ?
Zasel Jsem osla
zasejme osly
dáme zrno
a když dáme zrno
budo to dobré

Mkdy Ti nedám sbohem
Pavel apoštol se diví
ža Jsme tek rychle od toho
kterýž nás povolal v milost Kristovu
uchýlili se k jinému
evangeliu
Nikdy Ti nedám sbohem»

Zázrak XX»
Nikdy Jsem neviř! 1
že Je účelné nesouhlasit
a tad už * Andrajam
bojujem« sedmý clen
vztáhli Jsme sedmkrát
ruku na človóka
a těch sedm nás
nekfestohsky budí
sedmkrát za noc
Jsme zaučeni
ale my to přec» Jistá nedělám»
pro sebe !

Andrej po sodtni
dnech zahynul
a Já se ztratil
v davu
nikdo má nepoznal
Andrej byl osmý»

Zázrak 111.
Kdosi tekl
muaíá věřit v boha
jinak zahyne!
začas Jsem přestal
abych snad smazal čísi slova
a mohl věřit
Kde se v nás ber« ta vzpupnost ?

Zázrek XV.
Hossana, hossana
dali Jsme zrno.

Tomáš Afkakov/U tří
•lepíce běhají po dvoře
pohuncl střílejí slepice
patroname do kuřinců
a odtud do polívky
kterou snědl
■by postříleli další slepice
do kuřlncó
aby Měli co do polívky
pohuncl pitomí
pohuncl běhají po dvoře
nadpohunci žerou slepice
pohuncl koulejí očima
a počítají
kolik by Jim nadpohunci
za to zaplatili
kdyby se to otočilo
I životem I
Životem by za to zaplatili
♦
nikdy to
ani když
ani když
ani když

nebylo lepší
Jsem byl pohunkem
Jsem byl nadpohunkem
Jsem teči slepicí*

Tomáš Afkakov/Jak šel Rock in Oposition
do světa
Zaposlouchejte se bratři a sestry
přichází království
míru a mystiky
melodie míru poslouchejte
freedom
freedom
smrtoseč kososeče
ale my nezahyneme
v naší rovnosti a lásce
potopě unikneme
nebyla, nebyle
mír Je v našich rokou
power and glory
power and glory
international glory
nás nezajímá harakiri
my Jsme přišli zvítězit
a těmito rukama postavit mír
porazit každého
kdo nám bude chtít stínit
bu3me se aktivitou
kingdom come
za potlesku holubičích křídel
kingdom come
glóry, glory
těmito rukama ukujeme štěstí
otravte nebezpečné nám
bratři a sestry
raději uškrlme nebezpečné nám
upalte nebezpečné
vyžadujeme revoluci hlav
nikdo nemá právu bránit vašemu štěstí
volejte glory
international glory
protože kingdom come
International kingdom come.

42 let skupiny 42
"Včera u Smetany do půl desáté. Konečně ustavení skupiny... Ustavu
jící schůzka Pracovní skupiny, konaná dne 27. listopadu 1942.Přítom
ni : Blatný, Gross, Chalupccký, Kolář, Kotalík, Kotík, Lhoták, dr.
fflíčko, Smetana.Hudeček nepřišel,poslal dopis, ve kterém oznamuje, že
nevstoupí do PS.. .Dr.íYiíčko odůvodňuje nemožnost vstupu do PS hlavně
tím, že Jako kritik st chce zachovat "objt ktlvní postoj" a nemůže
se tedy vázat na žádný "program1’. Lhoták po delší tahanici, při níž
bylo Jasné, že nepochopil vůbec, o co nám Jde, rovněž prohlašuj«,
že do PS nevstoupí.. .Doslovne prohlásil:’’Ačkoliv to sám d, lám, ne
mohu vstoupit do skupiny, jejímž bodem A bude zkoumání mí stu.’’ Sku
pina byla ustavena a všichni členové se zavázali dodržovat skupino
vou kázeň.Potom seznamování s básněmi Blatného. Patří to bezesporu
k nám, ale Je to zatím obraz ro. střihaný a často bez souvislostí
opět slepovaný dohromady."
Z deníku Františka Grosse, 28.11.1942

Časový úsek mezi dvěma světovými válkami Je obdobím, kdy sl česká
literatura /snad teprve nyní se vymaňující z "nenormálnosti" pod
mínek ohrožování/ získává ohlas na světovém fóru. Jistě se tak stá
vá i zásluhou aktivity české meziválečné avantgardy / tj. gtneruče
literátů, výtvarníků a divadelníků, kteří vytvářeli pojmy českého
poetismu a surrealismu/.V tomto hnutí však nastává v 30.letech roz
kol, který podpořen negativním působením atmosféry válečných let
/a též stárnutím a koníormováním Jednotlivých osobností/ vede k to
mu, že pojem avantgarda se odpoutává od dané generace a zůstává otevřen "pro nové naplnění".Právě v atmosféře konce 30.let krystali
zuje pojem "nové /či mladé/ generace" českých umělců.Vzor pařížské
/a pražské/ surrealistické skupiny ěapom há rozmachu sklonů k skupinovosti, kolektívnosti v prosazování uměleckých myšlenek.Prvním
výrazem aktivity mladé generace Je tedy ustavení skupiny Sedmi v říj
nu , která Je svojí uměleckou polyoborovostí předobrazem až za vál
ky vznikající Skupiny 42. Po ukončení 2.světové války '
se
i

Přicházejí Jako první s požadavkem "generačne se odlišit".Jedná se
□ malíře Hejnu, Jiroudka, Lieslera, Paderlíka, Scydla, sochaře ffii—
chálka, fotografa Lukeše a dvojici teoretiků - Kropáčka a Nerada.

svými program^ další um ' ecké skupiny nov yt ncrace*.Živelnému vývo
ji českého um lack ho život. Je však icnechán pr. star pouhých tří
let. N- tře znav 'm setkání mladých snisrvatelů nu obříši /13.-17.3.
1948/ se ^ešta setkáváme se J ny pře >
viteló všech zukludních um cckých s upin. ľrzy nato všuk násilné přetržení kontinuity vývo
je znemožňuje Je neznočn. z; iov r t ot.zku, kteráže z minulých sku
pin vlastně ucho ila do sv^ch rukou možnost stát se pátou vlnou a—
vantgardní tradice česk lití .tury /pc vln. symbolismu, předváleč
ní' moderny, poetismu a surrealismu/. Lzt tady Jen odhadovat, která
skupina si za dobu sví existence vytvořila nejpln. Jší při r.poklady
pro d’stojné navázání na ce leu tuto trudící.
Jc hned n kolik důvodj, proč mu že n z. nového /potíncáonálního/
nositele avantg rdnosti povožov-t skupinu, kteří Jc zasvcin tento
článek - Skupinu 42 /dále Jen S 42/. Na rozdíl od více či mínä vág
ním programům syntetického realismu a dynamoarchisniu, které předklá
dají skupiny Rudého právu a . ladí fr.mty, stojí vyhraněný a ivntaschopný program teoretika S 42 Jindřich. Ľhalupeckého /nar.12.«•1910/
S 42 se programově vyznává ze zájmu o život v ídního orostého čloVfka uprostřed Jeho okolí.JeJí poetika Ji proto antr occntrická - člov k Je chápán Joko r. řítko v cí. Takto charakterizovaný úhi 1
pohlc. u na sv t zprostředkovává možnost živého k nt. ktu s dri matic
kým uchem povlecnho období. Právě v tomto bodě se vyjevují před-x.
nosti programu S 42 oproti ber.nářovskámu existenciálné laděnému hlo
dání metafyzické podstaty "naTého člov ka". Retardační charakter
programu i ignorování výbojů moderního um^ní staví příslušníky sku
piny uhnicE mimo žhavý kontext doby. íiiyšlenky této sku ilny však na
bývají na váze se získáním odstupu od doby, v které vznikaly.
Proti postsurreallstickó skupině Ra má S 4z zase tu výhodu, ž-e
se snaží co nejvíce přiblížit všednímu životu a tím navrátit moder
nímu um ní potřebný dotyk s nalitou. *ro v r chny uv ené důvody si
5 42 vytváří nejlepší předpoklady k plodnému navázání na odkaz před
válečné avantgardy, k tv’rčímu využití uodnětů txistcnclelismu a surrealismu při vytváření ur ní, které by dokázalo ovlivňovat život člov -ka. ____________________________ _____________________ ________ _________
i
"Jedná se o skupiny /resp. okruhy um Icô s ednocené společnou myšlen
kovou základnou/ :
□HMCL - K. bednář, L.brezovský, J.Červinka, 1. iviš, J. IrŠel, V.Kovařík, Z.Urbánek /nesmírný význam .r utv _ř ní názor vó
zákLa ny této skupiny měl
orten/
SKl INA 42 - i latný, Hanč, Hauková, <ai r, < lář, kro s, Hák, Hude
ček, Lh^lu Jtcký, Cctalík, < tik, uhot .k, utal, Umetena, Sou
ček, Zívr

Právě hluboký vztah ke konkrétní realitě, citlivost na vnější sku
tečnost, kterou válka naučila lidi nepřehlížet či podceňovat, Je
další neodmyslitelnou předností S 42. Významná překladatelská ak
tivita členů skupiny /Hauková, <olář, Blatný, Kainar, Kotalík/ při
spěla k seznámení s anglo—americkou literaturou, vykazující se úspeš
nými o reálný a c listvý lohlt.d na skutečnost. Orientace na tuto kul
turní oblast osvěžuje vývoj české literatury, která mezi válkami hle
dá inspiraci hlavně u románské či sovětské kultury. Pro posuzování
šancí S 42 navázat na avantgardní tradici české kultury má význam i
vysoká zodpovědnost Jednotlivých jejích členů vůči vlastní tvorbě.
Výsledky práce Jsou vždy měřeny měřítky soudobého světového dění v
tom kterém /literárním, výtvarném, esejistickém, filosoflekém/oboru.
"Snad to někdy přehnala /S 42 - pozn. autora článku/ v touze po poz
nání všeho, ale ani to nebylo na škodu. Bylo to lepší než lenivé zápecnlctví a užitečnější než pozdější Jediné měřítko, tj. tradice na
šeho 19.století. Členové S 42 a Listy nulukli tehdy ř dku problémů,
které teprve dnes důkladn diskutujeme. Jako Kafka, exlstí nclullsmus,
člověk v současném svt tě vypjaté civilizace, ale 1 surrealismus a ab
straktní umní." /Adolf Kroupa, 19G3/
Počátky S 42 lze vystopovat v Nové Pace resp. Praze při společ
ných studiích jejích budoucích členů Grosse, Hudečka, Zívra, Háku.
K tomuto Jádru, z kterého až vpodstutě za deset let vyvstane celá
skupina, se brzy připojuje i nejstarší člen budoucí S 42 - kunsthlstorik Jindřich Chalupecký. Ještě spoločne s malířem Bartovským
teoří tito um .lei neoficiální společenství s důsledně surrealistic
kou orientací. Roku 1934 Je založena pražská surrealistická skuulna, k jejímž myšlenkám se okruh budoucí S 42 hlásí. Po první výstavě
pražských surrealistů /15.1.-3.2.1935, SVÚ Mánes/ chystá výstavu 1
okruh budoucí S 42, tj. mladší odnož pražského surrealismu - u vyda
vatele Brat, novy Nadji F.J.Hkillera. K charakteristice prací tohoto
okruhu říká E.Petrová:"Jsou zde s volností přesahovány hranice tech
nik a užitých prostředků, ozývá se tu 1 duch dada, který, Jak se
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pokrač. :
SKUPINA iiiLADč FRONTY /program dynamoarchlsmu/ - ItAndreník, L.Flkar,
I.Fleischmann, J.Hořec, J.Hulák, D.Kry .tofek, F.Listopad, J.fíiorák,
E.Petlška, J.V.Svoboda, S.Svoboda, M.Vacík
SKUPINA NOVÉHO /SYNTETICKÉHO/ «ALISíiU - J.Hájek, J.Hllčr, J.Klo
boučník, V.Kocourek, S.idachonln, M.Sedloň, I.Skála, V.Stuchl, V.školaudy, J.Vojtěch
SKUPINA KATOLICKÝCH BÁSNÍKU - K:Bochořák, E.Fr/nta, V.Pražák, J.Ry
ba, I.Slavík, J.Suchý, V.Vokolek, R.Zczula
SKUPINA RA - V.Effenberger, K.Hynek, L.Kundfra, Z.Lorenc, J.Schaabel,
0.Wenzel. J.Zuska

později ukázalo, nebyl surrealismem pohrben, projevuje se Jakási ab
surdní grot, sknost, prvek, který měl dosah anticipace.” K výstavě
vsak nedošlo, pokus o surrealistickou skupinu paralelně existující
vedle "pravav_rné" pražské skupiny z konkurenčních důvodů / v sou
vislostí s Bretonovou a Lluardovou návštěvou Prahy, 1935/ stál za
to být likvidován /zásluhou malířů "pravovtrné" skupiny/.Prostor pro
vystavování prací Grosse, Hudečka, Háka a Kotíka se tedy nachází až
v období 1937-41 v rámci"Salónů na chodbě” - výstav instalovaných
ve foyeru Burianova divadla D. V programu D 40 Je také otištěna Chalupeckého sta£ "Svět, v němž žijeme”", která se dva ruky po svém otištění stává diskusním tématem orvní schůzky S 42.Při první výsta
vě Sedmi v říjnu /1939/ dochází též na večeru "Učimu mladé poezie"
k navázání generačního s ojení mezi výtvarníky u básníky /Bednář,
Blatný, Bochořák, Civrný, úiikulášek/. Při di hrou k vystoupení S 42
se stává výstava Konfrontace /1941/, kde si Jmno vydobývají Gross
a Hudeček /přijati o umělecké besedy/. 27.11.1942 Ji ustavena Pra
covní skupina. Generálkou n-první skupinovou výstavu Jt výstava v
Nové Páce /194^/ - společně se Lvem Zimákem tu vystavují Gross, Hák,
Hudeček, Kotík, Lhoták, L»mi tana, Zívr, úvod píše Kotalík. První sku
pinová výstava se pak koná r.1943 v Topičově salónu /vystavují titíž,
úvod J:Chalupecký a J.Kotalík/. V r.1944 dochází k četným samoi.t. tným výstavám /výběr vy tavovaných děl podřízen skupinovému rozhodo
vání/. Roku 1J45 skupina vy tavuje v Bratislavě a Brní?. Po válce si
razí cestu do světa /účast členů na výstavě Art Tchécoslovague v Pa
říži, ífloderne Kunst der Tschechoslowakei v Luzernu, Antvrrpách/. V
tomto období také vycházejí samostatné sbírky básníků skupiny /vý
čet podán na Jiném místu/, Chalujecký publikuji tiorctické statě /Umě
ní Jest um.lé, Smysl moderního umění aj./. 15.4.1946 vychází první
Číslo časopisu Listy pro umění a filosofii, který Chalupecký redigo
val /ročník 1947 spoluredlgoval s J.Grossmáncm/.
Při sestavování vlastního uměleckého programu S 42 organicky
navázala na podněty domácí 1 světové um leekč scény. V tvorbě výtvar
né složky skupiny vidí Chalupecký navázání na vývojovou líni tradi
ce vytvořené českými malíři meziválečného období Janouškem, Rykrem
/viz Dolmen 6, ref reuje ífi.ž/ a žírnou /ten časovým rozsahem díla pře
konává hranice zařazení do meziválečného období/. V kontextu světo
vého malířského dění Jetřeba poznamenat, že se S 42 samozřejm . ne
ubránila /nebylo proč/ vlivu dvou nejpodstatn jjších výtvarných smě
rů první poloviny 20.století - kubismu a surrealism*. "Jako zůstává
kubismus zachován v um leckém ústrojenství Grossově a Zívrově, tak
z’stal surrealismus zachován u obou au Huručka^Tg^ce^nyní_přlchá-

3plné znění této statě otiskujeme na Jiném místě čísla, proto není
v celém článku používáno citací z tohoto navýsost důležitého doku-

zí přichází, by se snad dalo nazvat existencialismem, kdyby tento
pojem mál vyJádřitelnost a stvrzenou podobu ve výtva ných uměních"
/E.Petrová/. Gross se obdivuje technice kubismu, přesahem tohoto
směru se u něho stává vysloveně konstruktivní pojetí. Ze surrealis
tů si tento malíř cení Picabii, Ernsta /stejně tak i Smetana/, Duchampa, Je poznamenán výstavou Kleea. Chalupecký si z českých sur
realistů nejvíce cení illakovského, který se mu zdá být uskutečněným
příkladem aktuální ceny surrealismu /Štýrskému nemůže zapomenout
Jeho artificialistické teze - teze o umělosti a nespontánnosti ob
razu/.
Šímův význam pro malíře S 42 lze přirovnat k významu Hulusi pro
básníky této skupiny. Při představování vlivů naliti rarní složku
S 42 představuje Halas proud analytické poezie /spolu s Holanem/.
Druhou velkou zkušeností poezie před nástupem S 42 Je Jiné ohnisko
tvorby 30.let - surrealismus. Oba tyto podněty do základů literár
ní složky vstupují prostřednictvím Holasova přítele Richarda V>i incra^ - tohoto surrealisty před surrealismem a analytiku lidsko ixistence před existenci..lismim. Jeho vliv se nejpodstatněji promítá do
tvorby Jiřího Koláře. Blatný naopak využívá podnětů z oblasti pró
zy - pr ustovského pojímání času, Joyccovskou důvěru v možnosti Ja
zyka, kafkovské snové imaginace. Kainurovo Jméno bývá spojováno s
českou b ladičkou tradicí. Všichni literáti Li 42 Jsou Jinak olt vře
ni vůči podnětům ze zmiňované anglo-amcrické liter.tury /Sandburg,
Pilasters, Eliot/.
Než přistoupíme k nástin ní myšlenek programu S 42, Je třeba
Ještě krátkého zastavení u otázky : Proč program? Proč vlastně sku
pina? V příklonu ke kolektivní práci Je projevem vztahu k mezivá
lečné svatové avantgardě, k jejímu odkazu - pařížská surrealistická
skupina Je do doby vzniku S 42 hlavním předobrazem organizace tako
vé skupiny, Jakou chtěla být 5 42. Podstatn Jším zjišt ním s obec
nejší platností Je však fakt, že S 42 za Jiných okolností realizuje
Teigeho myšlenku, že "Jen kolektivní originalita, totiž hluboké spo
lečenství cílů, může dát možnost svobodného projevu tvořivých duchov
ních sil každého a všech". Těmi zrnin .nýml "Jinými" okolnostmi se
rozumí hlavně mimořádné podmínky válečného období, ve kterém skupi
na vznikala. E.Petrová upozorňuje na to, že za daných okolností by
lo "ustavení samostatné skupiny pociťováno Jako akt svobodni volby
v situaci nesvobody, války, okupace, kulturního útlaku. Jako nutnost
rozhodnutí a činu, nutnost s-olečné kázně a důkazu smyslu modirního
um_ní". Aby však vůbec existence skupiny mula smysl, Je třeba vyme-

^Viz Bissarion liturfy : Richard i.einer -100 let, DJL;'£N 8

zit program, dle kterého sé Jednotliví členové skupiny budou při in
dividuální tvorbě řídit a na základě kterého budou nad touto tvor
bou vynášeny skupinové soudy. Tvůrcem programu S 42 se stal Chalupecký, druhému z teoretiků - J.Kotalíkovi - připadla zvláště role;',
historika skupiny. A právě Kot^lík s časovým odstupem hodnotí vý
znam programu S 42 takto - "Program, zpočátku hodné striktně vyme
zený, doznal postupem promtn i uvolňujících modifikací.Vcelku však
základní teze zůstaly rientovány k realitě moderního života a ke
scenérii velkoměsta." K důležitému charakteru programu, Ji hož pří
tomnost Je cítit i z uvedených Katolíkových slav, říká na Jiném místu kritik Ífíiroslav .Tiíčko:"... program skupiny byl vymezován na Jednu
stranu až příliš rigor*zně, na druhou pon kud vácině, v Jakémsi metafyzlckém zamření." Tento charakter programu 5 dává podněty ki kri
tice ze strany konkurenční skupiny Ra. Výtky Jsou namířeny proti
"nejasnému teoretizovaní" Chdupcckého, kladného přijt tí se na dru
hé stranu dostává Kolářovi, Blatnému, Kainarovi, Hudečkovi, Grosso
vi, Kotíkovi. Db . skupiny také nacházejí společnou řeč při řešení
otázek existence avantgardy a kulturní politiky.Prvotní Jednoznačné
vymezení programu odrazuje n které budoucí členy dn vstupu do Pra
covní skupiny /viz úvodní mírně zaujatostí čpící deníkový zápis Gros
sův/. Skutečný a žádoucí vztah k skupinovému programu /a vůbcc k problrmatice skupinové kázně/ vyjadřuji snad nejlépe Ivan Blatný v do
pise Chalupeckému z 20.11.1942:"Přiznám se Vám, že Jsem vlastně a5.i
zpočátku myslel, žc v básni Tento večer opouštím téma *město • Ne
mal Jsem tehdy při psaní město vůbec na mysli. Ale rn sto Ji s námi,
v nás, kam se v mozku hneme, tam nás doprovází. Byl Jsem skoro pře
kvapen, když Jsem četl ve Vašem dopise: 'iflčsto se tam ozývá... . Te
dy Jste to vzal Jako báseň města. Pak Jsem si ti
ve uvědomil:Ale
vždyí. ano. Uvšem. Vliv? Jakási pomoc při mém /abych použil Vašich
slov/ dorozumívání s vlastní inspirací. /.../ Tedy anoíSkuplna se
společným programem, podle kterého se nemusí řídit, pon vadž se Jím
samozřejmě řídí, Jestliže se už dal na c stu od literatury ke sku
tečnosti.Náš společný program by tedy mohl paradoxně znít:*Každý na
svou pěst*".
Již v předchozím textu proniklo n-kolikrát na povrch slovo "m sto". A není to náhodou. Jakmile začneme mluvit o S 42, nelze se to
muto pojmu vyhnout, ifiěsto Jako téma tvorby Je totiž centrálním bo
dem celého programu S 42. Orientace na velkom .stskou problematiku

^Zde uváděná zamženost značn

kontrastuje s pojmem "vyhraněnost" po

užitým v úvodu článku. Při snaze o řešení tohoto rozporu Je možno
poukázat na rozdílnost pohledu ze stanoviště dobového /tj. kontextu
40.let/ a ze stanoviště současnosti /3CI.let/.To, co se ve 4Ü. Ir ti ch

Je odvozena z požadavku "vymknout se ze zákonu umění a přilnout co
nejtěsněji ke skutečnosti konkrétního člověka, k Jeho všednímu ci
vilnímu životu a Jeho modernímu prostředí, Jímž Je v převážné vět
šině město” /Z.Pešat/. "Maluji oslnivé a prašné město, protože v
něm žiji", vyznává se lakonicky F.Gross. V postižení velkoměstské
skutečnosti bude S 42 hledat životní prostor, který Je nejtypičtější pro moderního člověka, Jeho myšlení, pro celý Jeho osud" /J.Gros
sman/. "íBěsto není pouhým námětem, mčsto Je filosofie.” "Moderní člo
věk, nové dějiny vznikají ve městě." Cítímezde vědomí něčí ho základ
nějšího, než Je pozorování okolního prostředí a hledání zajímavého
tématu, Je to pocit donucení "žít v nové přírodě" a zároveň vnímá
ní jejího zjitřeného a mnohotvárného rytmu, 'tragičnosti i neuhasi
telného životního optimismu*a očakávání nových hodnot, Jež vzniknou
z tohoto "zmítajícího se, temného a nevýslovného společenství živo
ta" /£.Petrová/.
Z.Pešat správo., upozornil na to, že "básnické obcování s té
matem města není objevem S 42, a to ani pokud Jde o českou poezii".
Abychom nalezli prvopočátky nu ita coby tématu, Jak Je .chápala 5 42,
musíme se ponořit hluboko do 19.století a povšimnout si Jmen Jako
Dickens, Heine, Zola. Pozdější východiska S 42 nalézáme u Walta
Whitmans - chápání velkoměstské tematiky Je tu však radikální odliš
né. Mnohem bližší rezonaci Je cítit ve vztahu k realistickým popi
sům městského prostředí z Dreiserova románu Sestřička Carrie. Poje
tí tématu "město" se v chápání S 42 diometráln liší od poeticky
exotického okouzlení mustern u meziválečné avantgardy či civilistního opěvování divů techniky v Neumannových Nových zpěvech. Nikoliv
tedy úžas nad velkolepým technickým divadlem, opájení se zázraky mo
derní techniky a obdiv k perspektivám civilizace, ale zklamání nad
potlačením života prostého člověka Jako Jedince a odhalení cest ci
vilizace Jako zdroje permanentních krizí s ojí v centru pozornosti
členů S 42. Možná bezděčně se tak hlásí k více než staletému skeptlcismu Heinovu : "LOndýnané museli obětovat nejlepší část své lid
ské podstaty, aby uskutečnily všechny ty divy civilizace, Jimiž je
jich město překypuje, že mnoho a mnoho sil, které v nich dřímaly,
zůstalo nevyužito a bylo potlačeno, aby se Jen některé z nich moh
ly plně rozvinout a umocnit spojením se stejnými silami ostatních."
Životní náročnost a hluboce zakořeněný optimismus nedovoluje členům
S 42 klesnout k bědnému hořekování nad búdnýml konci člověka modlí
cího se k molochu specializace či k utopistickému vybídnutí k útě
ku "zpět k přírodě". Přístup S 42 lze v Jiných souvislostech posti-h
5 pOKT3C
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mohlo Jevit Jako nedostatek programu /prostor pro uplatnění irracionálna, mytlzace skutečnosti - tj. to ned finovatelné/ a co vedlo k

nout reálnými myšlenkami zakladatele architektonického hnutí Bauhausu Baltera Gropia2"Architekt se ocitá v akutním nebezpečí, že
ztratí vliv na inženýry, vědce a podnikatele, pakliži si novytkne
za cíl začlenit sc do nových podmínek. /•••/ Bobra a původní orebi
ti ktura závisí stejnou měrou nu porozumění ob. csnstva, Jako na svém
tvůrci. Vždy, kdy se člov k domníval, že nasel v.čnou krásu, u^/dl
nazpět do napodobování a neplodnosti. Pr. vou tradicí Ji ni přerušo
vaný d_J vývoje. /.../ Na. ím cílem Je ruzvoln ní, nikoliv zrušení
m st. Pliblížcní polô m sto-vt sníce využitím na ich technických prostředků a najvyšším využitím všech nožných oloch nu zemi a na stře
chách, aby byl zážitek zc.lt ní přírody denní a ne Jen ned» lni zále
žitostí." Při překladu do řeči literatury můži .c pojmy m sto-vesni—
Cí nur radit třeba dvojicí skutečnost-sen a Jsmt Již v přímá blízkos
ti postoje S 42 - rozpor mezi negativními a pozitivními dopady pro
cesu technick. ho pokroku Je řešen jejich suspenzí na bázi horečné
fantasktičnosti a víry v neutlumítu lnou sílu života Jako tukového.
Tato konci pce logicky vede k pokusům o vytvoření "nových mýtů” a
v-i mu delšímu, čeho mu být pomocí "nových mýta" dosužeženo /viz dal

ší text/»
K stručnému vymezení tématu "mstě", Jak bylo chápáno okru
hem b 42, Je třeba Ječte zmínky o lokalizování zájmu o dané téma.
Ve vztahu k předcházejícímu i následujícímu vývoji chápání tématu
Je možno formulovat hypotézu o odstředivých ten cncích při lokali
zací daného tématu. Příslušník meziválečná generace J.belfert sta
ví do středu svého zájmu historické Jádro města s Jeho památkami,
7
Jichž používá Jako symbolů • U básníků S 42 nastává Již významový
posun —"mesto Je specifikováno do významu velkom sta, moderního
konglomerátu, Jehož symptomem Jí. periférie" /L.Petrová/. Tím rozumímt p riféril Žižkove, urlína, -míchova, LiLnč. V následném vý
voji chápání tématu sie ujeme calší vysidlování básníka - do mamu
tích sídlištních nocleháren, kterými Je staré m sto /is periferie
mi básníků S 42/ ob. stavováno. Stále více anonymity, děsu a fantastkna. Stéle se vyhrocující rozm r r zporu mezi lidskou senzibi
litou a chladem prostředí, v nčmž Je člov k nucen žít. Stále méně
se Jedná o Prahu Jako určité m sto, stále více vystupuje do popřeg

pokroč. :
výhradám /nařčení ze zamženosti/, se z dost tečnzbo odstupu může Je
vit práve Jako prostředek k dosažení životaschopnosti a působivosti,
která by v sobe nesla vlastní originalitu
^Lnr.lischc Fragmente II z r.1bx_E
7
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Válečné stírky Kamenný most a Sv tlcm od ná — pojímání m sta v obou
sbírkách Je však výrazem básnické stylizace, kturá zcalexa není cha-

dl pojem města Jako univerzálního označení životního prostředí člo

věka XX.století. E..Petrová se užasle pozastavuje nad tím, že malíři
5 42 se stali malíři Prahy, a to bez Jakékoliv vazby k tradičnímu

malování, bez sentimentu a náladovosti a také bez úmyslu stát se
malíři Prahy. Oni se však malíři Pruhy stali vlastně náhodou, vždy£

nezáleželo na tom, Jakého konkrétního města se stanou malíři - ži
li v Praze a tak malovali Prahu - ale přitom vlastni šlo a Jakousi
kosmopolitní metropoli se znaky platnými v eobecně v civilizovaném
světě.

Po všech t chto úvahách Je třeba na závěr podotknout, že měs
to básníků a výtvarníků S 42 "není určeno Jen sociálně /di lnici,
drobní řemeslníci, lumpenproletariát/, ani Jen místně /periférie/,

ani Jen časově /napatí noci a dne/, ale před vším a nadto exist«nciálně" /Z.Pešat/. Víra v možnosti, které nabízí chopení se vi Ikomústské problematiky, Je nejlépe dokumentovánu slovy Jiřího Koláře:’’Skři

van 2/7 ;/ciz ,si jednou žitný lán s lánem komínů / Možná že ni kdo přijde
požnout černou harfu / Vařím / Sklidil by velkou báseň”.
Tematika “města” Je sice ústředním bodem programu S 42, zpra

covávání této tematiky však není Jediným a vrcholným cílem práce je
jích čle^í/ . Jedná se spíše o kulisu /vt smyslu vnitřním i vnějším/,
pojmenování prostředí, které významným způsobem ovlivňuje člověka v

něm žijícího. Celá tematika Je však Jakousi podmnožinou zájmové sfé
ry S 42, kterou tvoří - nic méně a nic více než lidský ŽIVUT^.”Sou-

dím, že aktuálnost Je dovoleným a žádoucím sudidlem umění. Nejde o

umění vůbec, ale o umění potřebné v životě, užitečné v životě, a
zase nikcliv v životě vůbec, ale v tomto našem přítomném životě, Ja

ký Jest** /J.Chalupecký/. "Je Jisté, že kultura už dlouho nemůže vy
držet v té dnešní pozici, kde Je věcí několika málo Jedinců. Nezbyt
ně se stane něčím docela vyumélkovaným a degeneruje zvolna v učenou

pokrač.:
rakteristická pro celé Seifertovo dílo /viz A.Stich - J.Sifert a
K! žská skutečnost/
Pojetím literatury Jako prvku aktivně působícího na vlastní život
autorův se okruh S 42 přibližuje zásadám tvorby tzv.bludných kamenů
čs. literatury meziválečného období — Demlovi, Klímovi, Haškovi a

a dráždivou kratochvíli, nebude-li se moci umístit zase dovnitř ži
vé společnosti. Nebot kultura není něco”o sobě’*, není abstraktum,
existuje teprve konkrétně : v lidech Je životem, tvorbou, úsilím.
Ustane-li tento život, tato tvorba, toto úsilí, ustává kultura*1
/J.Chalupecký/. Nejde však o sbližování ilvota takovým způsobem,
že umění by se přizpůsobovalo nenáročným požadavkům konzumentů, ne
chalo by se vytvářet Jecnosměrnou poptávkou "zdola”. Nejdd o zliq
dovění, zpopularizování tvorby . Ještě méně Jde o využívání kultu
ry k publicistickým či agitačním účelům. Jde o schopnost promluvit
k člověku, který Je ochoten vynaložit Jisté penzum úsilí a nbbsbtrktivního myšlení. Jde o rovnoprávný vztah mezi tvůrcem a konzumentem
um_leckého díla. Právě pozvolné rozrušení komunikačních kanálů me
zi moderním um ním a prostým člověk /ovšem takovým člov. kem, který
o n..Jakou komunikaci takového druhu vůbec stojí/ vede celou mladou
generaci českých umělců k potřebě účtování s přínosy moderního umě
ní /o této problematice Ještě viz další pokračování článku/. Chalu
pě cký zjištuje, že po všech výstřelcích meziválečné vlny moderního
um ní vlastně neexistuje oblast života, která by pro umele« byla
tabu. Není čím šokovat, vše Je dovoleno, k excentrickým výstřelkům
Již není třeba pražádné umělecké odvahy. V této situaci teoretik
S 42 praví: "Po všech složitostech, zvláštnostech a podivností ch
nezbývá tedy než odvážili se prostoty.” A výsleddk? "V tom stísně
ném, izolovaném, zatemněném světě se náhle projevila kráse prosté
existence, poezie prostého Jsoucna”, hodnotí s odstupem výsledky
práce S 42 E.Petrová. V čem spočívá umění vdechnout šedé obyčejnosti, prostotě nový tvar, který dokáže uchvátit čtenáře či diváka v
takové míře, o které se formalismu ani nesní? "Jsou to události
každodenní, zcela všední, ale každá z nich otvírá perspektivu do
trvalejší lidské existence. A všechny básně Jsou zaplaveny věcmi a
fakty obyčejného života a Jsou nadneseny nějakým soudem či vizí”
/F.Gotz o Kolářově sbírce Dny v roce, 1940/. Ono "odvážení se k
prostotě" samozřejmě musí být podloženo vírou, že práv' v prostých
skutečnostech Je skrjřt nejsilnější náboj lidské existence. Umělec
musí být dostatečně silný a vnímavý, aby tento náboj z vod všednos
ti vylovil a neutopil se při Jeho hledání. V odhodlání k ponoření
se do šedi každodennosti spočívá právě ona odvaha, o které Chalupccký mluvil.
$pokrač. :
lóelnerovl /pro tyto autory sbudoval Chalupecký škatulku s nálepkou
"český expresionismus/.
^Úskalí "popularizačního" přístupu viz ífi.šolleová:Poznámky ke Květ
nu /Tvář 2 z r.1965/ - kritika programu časopisu Květen, Jinak prvé
vlaštovky obrody kulturního života v 60.letech.

Skupina 42 vznikala v atmosféře ohromné víry v život
"Vznikla
stejná tak z pocitu a odpovědnosti býti hoden označení "moderní
unulec", Jako z pocitu a odpovědnosti naučit lidi žít život tak hlu
boce a plně, Jaký vskutku Je." V této dimenzi vidí um lei prostor,
v němž Je třeba a možno se umělecky angažovat. Syntetickým výrazem
víry v možnosti umění a víry v život Jsou slova Ji'ího Koláře:"Přiblížil-li některý z nás svůj hlas půdě lidské řeči, Je to důsledek
situace dnešní vyspělosti psaného slova, které Je schopno, podle
našeho soudu, za dalekosáhlé proměny přijmout všechny, i ty nrjsložitější zákony řeči vůbec." Požadavek propojení um leovy pr ce s
všední skutečností však v sobě skrývá mnohá úskalí, pro která se
apriorní požadavek tohoto přístupu v dalším vývoji české literatury
neubránil zdiskreditování, vyčichnutí, naiadení červem trzovitosti.
Hlavním takovým úskalím Je samozřejmě pravdivost hloubky prožitku
vsedni skutečnosti, otázka míry účasti umělcově na všedním životě.
Jako základní podmínku zobrazování života Jr tře ba brát Jiná Kolá
řova slova: "íftezi lid ní lze Jít, lze Jen žít život lidu, ne hýt ču
milem nebo literátem. To Jsou dva až příliš strakaté kabáty a pří
liš protivné očím lidí. Čumil nepracuje a lití rút lže. Itlezi lid ne
lze nikoho, poslat, ne lze poslat v padesáti letech Jako ve čtyřice
ti, ve třiceti Jako ve dvaceti, tento hluboký příkaz musí zastihnout
člov ka v kolébce, dříve nežli udělá první krok. Ani tato hvězda
však nekorunuje na básníka." Přrvedeme-li tato mezní slova do vše
obecně platného příkazu, zní takto : každý si musí uvědomit, kolik
ze "všedního života" má v sobě, Jak dalece pronikl do Jeho prosto
ty, dle výsledku takového sebepozorování si musí umět určit míru
všedního života, kterou chce oplodnit svoji tvorbu. Člověk vyrůsta
jící v prostředí škol může Jen výjimečně psát pravdivě o dělnickém
prostředí a naopak. Požár; vek přítomnosti prostého života v umčle-ckém díle nelze absolutizovat a mdle míry zobrazení prostého živo
ta posuzovat úroveň toho kterého díla /myslím všední život prosté
ho řadového člověka, nikoliv všední život n Jaké více či méně výji
mečné postavy/. Vždy£ Jediným konzumentem um ní není Jrn a Jen prostý
všední člověk. Každý si však musí určit úhel, z něhož nahlíží na ži
vot, každý si musí uvědomit, z Jakého materiálu Je hvězda, která ho
"zastihla v kolébce", Jinak se nevyhne frázím, lžím a následně i
pramalé přesvědčivosti svvch myšlenek.
UVíra v život, v možnosti vytvoř ní vnějších podmínek pro naplňová
ní Jeho obsahu vede k Chalupeckého komunistické orientovanostl a k
omlování moskevských procesů 30.let a sklonům k ospr- vedlnování zá
sahů sovětských politických kruhů proti spisovatelům Achmatovové,
Zoščenkovi, Tichonovovi aj. /Články Básník, charakter, politika Lístv 2/1545 a Kultura a golltika - Listy 4/1943/_
POKRAČOVÁNÍ V PfiíŠTÍm ČÍSLE

BI-FY

Svět v němž žijeme/Jindřich Chalupecký
2 nejnápadu.jěích snaku moderního umění je oddrobování kanonických
druha námětových: v malířetví misí postupně figurální kompozice,
krajina, portrét a zátiší, v poesii báee& epická, meditatívni, sen
timentální« Bmisení námetu nedoje se oy;m nará*« nejprve misí té
mata nejnáročnější, zbývající pak svolná se stávají pouhou záminkou
až sanikají docela - byt e tendencí občasných návratu« tak figurál
ní kompozice recidivuje v malbě surrealistické, meditatívni poesie
ve filosofických či polo filosofických básních, odvolávajících se
ponejvíce přísladu Valéryho nebo laikova«
Již v tomto ajevu mažeme usuzovat!, Že Šlo patrně o omyl, jestli
že se onen rosKlsd a potlačování tematiky vykládal jako osuta k
umění bes tématu« ólýchal! jams tehly dost o sespředm tne malbě ,
a pokud tlo o básní, tu sbavíc se tématu, měla byt jakousi arabes
ku sloy* představ, neodváčila-li se dokonce odmítnout i tento
obsah a jiti až k umělé řeči, k zvukom bes slovního smyslu.
Tato tendence rychle přešla. Výklad, který chtěl dokdsatl, že
vývoj umění směruje k samitnutí tématu, byl ařejmů chybný* Třebas
v Pioassovč kubismu nebo Keverdyho básních sřetelně zanikal námět
ve prospěch rysí konstrukce malířské nebo slovesné, přeoe toto
osvobození umení nemělo je redukovat na fórii amysla a imaginace,
byt i aobekouselnějří•
Ostatně jiná tendence hned současně vykládala moderní umění
soela opačnú« Vyila s Rimbauds, Lautréamonta, Jarrýho, Chirioa a
nalezla svou nejsoustavnější podobu v teorii a praxi nadrealis
tické skupiny pařížské. zde se vytvořilo důležité přehodnocení
tematiky« Namísto strnulých a misejících literárních a výtvarných
druhu nastoupil jediný druh universální platnosti» tématem uměni
se stal Slovčk, jeho život, a to jeho život nejvnitřnějíl, a umění
bylo definováno jako výtvor podvědomí« PodT domí ve smyslu psycho
analýzy freudovské.
Než at šlo o texty automatické, o simulaci literárních projevů
šílenství, o paranoickou interpretaci sřeného nebo o záznamy ani,
zastalo při několika Článcích, ječné knížce, pár obrasech, a vlantní dílo Bretonovo, Eluardovo« Baliho, Ernstovo, šlo dál a jinam,
nemohouc se omesit na dosti úzké a jednotvárné možnosti autentic
kých projevu podvědomí«
Jestliže víak ani odstranění témata, ani rozšíření témata na
všechen vnitřní život člověka nevyhovuje smyslu moderního umění,
kde jej tedy hledat!? pokaoms se, nehledíce k teoriím, které život
moderního umění sebou přinášel, aby st jimi na chvíli mžitečně
vypomáhal a hned zas na nu zapoměl, stanovit! některé znaky, které
je provázejí«
Xičení druhu a mizení tématu dělo se zárovéň s neobyčejným rosbujením metafory« Nejenom nabyla na odvážnosti, ale zatímco dříve
byla, jak se říkalo, básnickou ozdobou, nyní, zdá se, s^la se
hlavním a jediným obsahem básně« Podle školské definice
přiro^
nání vzniká, přirovnáme-li k sobě dvv věci mající společný znak ,
a "metafora přenáší název z předmětu na předmět jiný* aby názorně
vystoupil podobný jejich rys « Jestliže pak mo«rní umění povyšuje
metaforu,na hlavní átvar básnického vidění světa, jestliže z 'for
málního "prostředku dělá zde obsah básně, je snadno uzavřít! na
podstatný rozdíl mezi nebásniokou a básnickou, racionální a iracio
nální koncepoí vesmíru« zatímco racionální pojetí vesmíru učlehuje
jej v soustavu rozličných individuálních jeví a stavů, tedy v eye-

tém diskontinuitní, iracionální pojetí vesmíru jde naopak za po
dobností, za ztotožnění», za dezindividual!sací součástí vesmíru,
nazírá jej jako celek intenzívně a ve všech směrech souvislý a
plynulý*
Domyalíme-li pak oboje tyto tenuenoe posuzování jsoucna, jed
noho jdoucího za rôzností, jednoho jdoucího sa jednotou, tedy
racionální mytlení vrcholí v utříděná kvalifikaci, jakou podává
řeč, proměňující vesmír v slovník znaku jednotlivých věcí, v sou
bor součástek, iracionální vědomí naopak končí v spojení vesmíru
v jedinou nečlenitelnou masu*
Během této úvahy došli jsme zároveň k vysvětlení dvou znakl
moderní poezie:
Za prvé - obsahem básně jo její forma, a to znamená, že formou
básně je její obsah* Forma a obsah 8>lývají, prokazují se jako
jedna a táž věc* Odtud^netematičnost moderní poesie, tématem do
jím není nic mimo báseň /např* cit, úvaha/, jejím tématem není
nic menšího než básnické poznání vesmíru*
Za druhé - toto básnické poznání vesmíru osudne končí za básní*
Byla-li řeč udělána, aby vesmír, jak řečeno, roztřídila v jednotli
vé věci, tedy básník musí ničit tuto funkci řeči, namáhá se pou
žít jí v opačném smyslu, znásilňuje ji, ničí ji samu, aby ukázal
cestu kudy se bráti, aby prolomil průhledy z vězení racionální
konstrukce vesmíru* dméřuje k intuici Úplná, jednotné souhrnné
totality jsoucna, k opaku roztřiďčnosti, k tomu, co je per* dof*
nevýslovné* liení to náhodou, 2e tolik moderních básní končí záml
kou, výkřikem, zadrhnutím hrdla, tichem: ono jediné je schopno
dokonat! sugesci tohoto uměleckého díla*
poznamenejme, le stejně je tomu v moderní malbě* I tady jde se
za destrukcí racionálního vesmíru: ricaaeovy obrazy rozbíjejí
předmět, přehodnocují jej v tvar čím dálo tím víoe »nohovyznamný,
věc jednotlivá mizí ve prospěch malířského tvaru, napovídajícího
svet, který není již věcmi*
Uá tedy cíl a smysl umění se vyčerpat! onou drtivou zámlkou,
nezeoskýn vzlykem, nadlidským a nelidským nad a oo?
hle moderní Člověk, opuštěný novou vědou, odsunujíc skutečnost
daleko do nepředstavitelného a nemyslitelného transreálna,opuště
ný náboženstvím, které jako by se, nepravím ve své funkci, ale ve
své formě bylo osudne přežilo. Člověk, promčnivčí se v bezvládné
kolečko společenského stroje, tvrdošíjně rozběhlého jako bláznivé
psrpetum mobile, redukovaný na dvě data, den narození a den úmrtí,
mezi nimiž není nic než pár bláhovostí, kdy se mu hlava přec! jen
zatočila, a které rychle napravil, díky své rozumnosti, užitečné
součástky, vykonávající svou práci stejně usilovně a stejně zby
tečně jako stroj celý - a teč ještě umění ho opouští, jdouc kams!
za člověkem a mimo člověka, v nezemský a nadzemský okamžik vytrhá
vajícího ze života, - toho člověka, který zatím ani nežil, který
potřebuje být! vrácen životu* Jak hrozné se podobá toto umění snad
vrcholné, ale spolu jistě i konečné a poslední oněm skvoucím roz
zářením kultur umírajících, jak blízko má k pozdnímu Rímu, filmu
orientálních kultu a neoplatonikl - Xonec? je to konec? či vskutku
Evropa by měla sledovat! osud ztracených, dalekých stepí Asie,
osud oněch kultur, které vyzněvše kdysi po tolikerém utrpení a
usilování tím vysokým a nad sluch lidský vysOKým tónem, dokázaly
setrvat v hrozném, blaženém a zabíjejícím ustání napo kraj i nebes,
žít svá dlouhá staletí s očima upřenýma v dale kost nadlidského a
stejnou ironií definitivně zredukovat osobní život jedince v mo
notónní obřad, od generace ke generaci beze zmčny a bez zájmu opa
kovaný
Zapomene člověk na člověka, na tuto úžasnou událost,

chvějící ae plaméxiek, živý, Živý a živý uprostřed nekonečnu ne
hybného trvání jsoucna* cizí odvážnému zákonu přísné hmoty i oblud
ného absolutna, zapomene na neho, na zázrak jeho nevyzpytatelného
chtění* podlévání* aehevědomí, odklidí jeho záhadu brutálne a mrače
ve prospěch bezmezných spánků* kdy i sny vyhubeny* zahanbí se* skles
nuv na božské výčiny jsoucna* ke vedomí a nevědomí, bytí a nebytí*
dění a ustání se již nerosiltují? Jaký zmatek! Jest dokonalost
dokonalostí?
Hebo přece odváží ee přijmout sobe* zůstane tragickým hrdinou
trvajícím mezi bohem a nicotou a odpírajícím oběma* těm dvoj jediném,
zůstane neemyolným a zoufalým pokusem* býti ai vědom* jsa nepocho
pí telným, chtít! * aniž kdy bude moci pochopit! důvod a síuysl svého
ditční, a oítiti jen proto* aby byl znovu a znovu dán v plen pra
původním zmatkům? Co je člověk* noní-ll ten* kdo ee pocltujo s nikdy
neporozumí?
Zít* lít, lavzdory viemu, přes pohodlí bezživotí, přes to* Že
vše je tu nepořádáno jakoby jen proto* aby posomost byla odvedena
od života* žít se chce člověku* a Evropa* stará* bolestná a nevlast
ná Evropa se nevzdává a otřásá svíjením mas* které prosí* žadoní*
zoufají a rozhodují oe, nevědoucí pro oo, ale z nějaké nesetřoaitul
né jistoty* že nutno odvážit! ee čehosi* co by tímto nebylo.
žít. Vrátit člověka záhadě, zmatku* Životu. Začít znovu. Umění*
vy obrázky malé a nevzhledné, vy veršíčky típající svá slůvka upro
střed dění tak nesmírného, byly byste schopny — ?
Bejste-li pomocníky* alespoň svědky jste. Tam od vás někde se ozývá odvaha* na níž se bude musit lidské dílo as! dohodnout» odvaha
být a nerozumet, nebol toto jest právě život. Přivolávám obrazy
italských měst a francouzských koupallít, uzřené Chiricea* provždy
nedokončený stroj Luchampovy t ariée* chorál Joyceova Odyssea a bo
lavé listy knih Jouveových* drsnou a svěží citlivost veršů a próz
amerických* Pařížského sedláka Aragonova» omámené texty Targueovy,
také přísnost Baliho, některá děsivá plátna Bonnardova, záludné pro
tokoly Bretonovy* také fotografie Adgetovy a těch* kdo to dovedli po
něm* také scény a některých starých filmů* cihlové zdi aplynoměr s
Chaplinova žida především* pokládejte za bláhovost sestavovat takový
soubor, a přece: tady odevšad zaznívá něco* co nazvu UIYTOLOJIK
ĽCiJMlHC CLGTÉKA čili STfiř, V ÍTEHÉ.M ŽIJE^.
Svým výkonem života je člověk přirozeně veden k tomu, aby pokuso
val věc! kolem sebe především podle toho* kolik pomáhají č! odporují
jeho snaze odbývat své živobytí bez námahy a bes nebezpečí. Odtud
zásah do skutečnosti* odstraňující visi nepříjemné* překážející a
zhotovující věci pohodlné* příjemné: civilizace, život je zjednodušen*
ulehčen, Redukuje se na nejmenší množství reakcí* ostatně stendart!so váných. Racionalizace ústí do automatizace. Člověk nepotřebuje již
být ve střehu před skutečností* jeho reaktivnoet vůči okolí stává
se sbytečnou.
Proti této tendenci jde opačná. I tady si člověk uvědomuje sku
tečnost jako něco* co jsou mimo něho* jest především proti němu.
Jest čímsi cizím, neznlmým* o sobě jsoucím* jest jeho mezí* a tedy
jeho negací. Poněvadž ale je jeho negací* nutí ho zároveň, aby si
uvědomoval sebe: a z této funkce skutečnost dává vznik uměleckému
čím. Umění vždy začíná v nenadálém dotyku se skutečností* nezařa
zenou v racionální systém* vymknuvší se z něho a obnažující proto
senzibilitu ducha ! mobilizující jeho síly, snažící se jí zmocnit.
Jeho tématem jest vždy nepoznání, ztráta orientace* pokus o novou.
Donucuje zároveň člověka, aby se pocitoval. lhostejno* odkud sečno*
jakmile vstoupí do vědomí disjunkce jsoucna na já a ono, člověk a
vesmír* obojí vystoupí ve své pravdivé monumentalitě.
Těci jsou tedy víc* než ohraničením s negací subjektu, jsou pod-

sinkou a konstitutivní scuěástí v.doní* Připomeneme-li si však nyní,
že vědomí jest funkcí života, objasňuje se nám forma tohoto vztahu
člověka ke světu; rozeatírá věci ve svij čas a Činí je účastny toho
nesmyslného a neutuchajícího počínání bytosti, jíš a neznámého příkasu bylo nadiktováno, aby ne pouse byla a trvala, ale aby na svůj
vrub a se svých eil se v každém okamžiku znovu uskutečňovala, aby
odporujíc široširým oke&nAa věčna, zvoucím odevied do bia.eniho
spočinutí, a proti jistotě aarti bráníc svou nepochopitelnou aarnostvživota, svaj život stále ohrožený proněňovula v neuhasitelnou
žízeň po životu, a v této touše šiti, v tomto hladu po existenci,
vymykala věci a mrtvého racionálního schématu, aby se ujistila o
ován životě a učinila si jej průvodci a symboly svého soufaláho dou
fání, aby je učinila 1 ÍTU óWiU ŽIVOTA*
Včel* Tyto věci* Me umrtvené, standard!sováné, typizované vý
robky abstrahující pumeti, ale věci divé, nepochybné, jsoucí, je
dinečné, nepochybné pro svou vzdorovitou neznámost, pro svou nereGokovatsinou reálnost, schopnost sebou potvrdit! a zajistit! reálnost
života subjektu; ani ne tedy včoi umělecké, ohlášené a upravené, aby
byly krásno, příjemné , lahodné* Věci aló, tvrdé, tajemné, neústupní
se uplatňující svou neprostupnou konsistencí a tuše odpírající bo
lestivé pokožce Živého organismu, ten
vsduoh, skály, uhlí, železo
po kterém hladoví slavný verš Rimbauduv.
Kolikrát v snu hlodal se příklad uriční, a přece lidská bojácnoat
si zaměnila sen sa snění, za zálibné sestavování prostých, bezpečných,
přívětivých, vymyšlených artefaktu, neodváživší se poučit se síly
snu, který umíatuje právě ty věci, které potáváme neuntile, a nedbá,
jaké kvality racionální či estetická jsme si umínili jim přidělovat
a upírat* A kolikrát se mluvilo o realismu v umní, aby na místo
skutečností mohlo se umění dělat se surogátá skutečnosti, totiš s vě
cí oo možná vyzkoušených a co možná málo se vyskytujících v biíakosti
moderního člověka, napi* s alegorií ročních dob, s exotismu venkov
ského života, ne-li dokonce z aktá, kytic a zátiší, svláii opatřených
výlučně k účeldm uměleckým*
Zatímco chabý a opatrný malíř a básník dnešní vyhledává pro své
umění skutečnost oo nejnezďvadnějěí, co nejvzdálenější, co nejméně
jeho živozní praxe se týkající, a prchá sa ní kamsi daleko mino sebe,
vždy jindy se uměním člověk opíral o skutečnost co najbližší, at to
byla zvěř, jíš lovil, hedvábné Laty žen, jež miloval, krajina v níž
žil* Skutečností moderního malíío a básníka je pra: tlaky město* Jeho
lidé, jeho dláždění, stojany jeho lamp, návěští jeho kráma, jeho doqy, GChodiětě, byty. A tuto skutečnost zapírá a zapírá jí, poněvadž
se jí bojí, poněvadž je to svět, v nemž žije, a moderní člověk ne bo
jí tohoto světa, poněvadž by se v něm upamatoval na sebe - a on se
nebe bojí*

ká-li umění nabýt ztraceného významu v živote jednotlivcově, musí
se vrátit k věcem, mezi nimiž a a nimiž žije* Ale nikoliv jako k té
matu, které je před umeleckým dílem a mimo ně* Odvrhlo«!! repertoár
starých, zmrtvělých témat, jak se ustálil v uměleckých druzích, ne
maže jej mechanicky novou tematikou nahradit - arest!toovat staré
druhy a skutečnost opět zneíkodnit jejím zařazením mez! tradiční ná
měty jako pouhé jejich obměny* Mezbývá, než aby si ji vytvářilo;
nebol skutečnost není napočátku uměleckého žíla, aby jím byla upra
vována a zpracovávána, jest teprve na jeho konci* Umění objevuje
skutečnost, vytváří skutečnost, odhaluje skutečnost, ten svět, v němž
žijeme, a nás, kteří šijeme* Mebol nejen tématem, ale smyslem a zá
měrem umění není nic než každodenní, učěsaé a slavné drama člověka a
skutečnosti; drama záhady čelící zázraku*
Mebude—1! toho moderní umění schopno, bude zbytečné*

ÚTRŽKY MYŠLENEK - RAY BRADBURY
/vybráno s interview pro dasopis SHO -THE mAGAZXHu. Of THE ALTS
s prosince 1954/

.,.neříkán,Be dny jež jsou bä námi byly »patná,
ľ. e byly, fikám ale,žo jednou jsme je prožili a nueíae se na né dívat se saujetím,vspoaenout si,snažit
se je vidfit tak, jako bychom je rnovu pr o žívali .!.ožná,že si každý b nás uvědomí sobe sama tukového,
jaký skutečnž je.Jako blúsna,jako hlupáka,troubu,
oneBence,snílku,temný stín Či miláčka olunoe.človök je paradox.lodkroví a sklepy nadeho dfttství
a dnů minulých jsou tou nejlopM sbírkou paradoxů
jimiž jeme b vždycky budeme.To proto,2a jsme vich
řicí i tišinou,nejlepžími přáteli i sarytými nepřáteli.
Kdyby bylo po mám,učily by ne tyhle paradoxy na
vysokých Školách.'.taden ti sňali idralisnu o velkým I
by pak tak snadno nestláčeli půdu pod nohama pří
setkání e pravdou o sob’ ouoýoh.

•Literatura science-fiction proďílalr od *ellsovy Války nvčtů a příSerok Vmnkencteinova typu snadný vývoj.Dnen představuje čtenářsky
úepěSný recept na psaní.Jaká jsou rosdíly mesi příběhy Zelinovými
a vačini?
•Chtčl bych říci,je tž dříve,ncí odpoví- na otásku,£o nemohu souhla
sit se «působen, jakýs je položena.Mkdy neexistoval Žádný reoept na
psaní science-fiction a prosy vůbec.Spisovatel,který se při psaní ří
dí receptem,strácí se sám sobě at chce říci o svdtS jakoukoli pravdu
a jakkoli je nadaný a eohppný.hobrý spisovatel pí4e,protože musí,
a hladu,vsmčenl,se sábevy,s horlivosti,chuti,nálady,říkejte tomu
jak chcete.?.! je,nebo by aMl Mít ,tím,co cítí.Pocit nesnáSí pravidla.
Člověk,který se při milování řídí příručkou,může brao s postele
vyletět,protože se neubrání nepřečvídanému trápenu. Psaní a život
jsou jedno a totéž.recepty ohrožují píirosenoet.lrotosnejlepží sci
ence-fiction pí Seu ti autoři,kteří se na míst? dokážot roshorlit nad
špatností,© kterou se setkají.Dobrýr příklade« sde může být ná povíd-

ka bCK’ec. r/jšokaát js< tyl ru uliei
Je kvůli tomu, Se
jGer »e v noci přecházel, je. kvůli toru, Ke Jsem hy3 rhedoe»«Abyoh
se 3ete r/jn setř >1 dcty.’: násilí ,y»ri?*l j-'. wrMh’ < bvdriíonoeti,
v ní4 lr;rtou v?lehni cľ.cdci pjvn Mortal ca kiininálrí ’,ivly.
iokud ao týče rosdílu rosí tin jek peal all» r jak pí*u já,musím
*íci,Be atilo cítím o jeho dílna určitou příhuenoet*Jsou !*esi námi
n;x.or, ejus ror.díly,obo vřuk vyobdníne b téhoM rrevnfhc xAkladu ,který
jeme si vytvořili pod laskavý* dohlede* Juleee vOma»K tomu,abych mohl
pouk cat na vltMÍ rodily aeni náal,musel bych ni dies snovu přečíst
iisnái se, Sa Joes ho nečetl dohrýo’ dvacet let. aprotá trnu k Vemovi
joem ae v nedávné doM vrnoel mnohokrát»
Wste meraliota\ aou inertní spisovatelé sni-fi »< relietd*
Myslím si,přes vieohru neohni k tečou slova,Me ano,protofte etdeka
uravnosti vyvstává srovn a c.ovuí pe uje on u ka*dé v o i, kterou vytvo
říme. JertliSe n vý od jev can jímí na rvxtl své píste, pa’ knihy jasu
tu od toho »Eby vrcitýri mravní*! z-tkeny kontrolovaly dosah Jeho půso
bení. troje ee tváří »jaké by a ttorJ.icou nemčly 00 délat, jenouMe u*
jeno jejich určení a samotná moc,kterou v eoM skrývají»mohou dlovčka
píivXet do stavu,kdy nad sebou strdoí vládu,Kajv*tlí nosky malí doby
se ve svých autech stávají oraesonoieKejvíltAí sdrženlivci a opatrnícl
sešlápnou startdr u jsou c nich ostří hoMi,kte.í se strašliví roBčilnji,kayö nikoho n* ulici poraaí«Jednou jsou. poMdal třídu budocíoh nit*
vrhúíů v losen, elekém Art Center,aby navrhli autofkterl by nevedlo
lidi k projevů’’» cmknosti vidy srovná Myl ee uvelebí v pohodlní sedaůee«V otóecc jak přijsSt lidi k t<vn> aby noT-oulívali M/ienou sílu jll
:;'v «fUMl
■ .■ r ■<■■ MU M MMBM ■'( ’ \ fMMl ftwMMBe HMhE
končí neúspftchest«. nad bychom potřebovali vynyalet auto »které by s«’ ví
ce třáslo,více rvalo a vyvolávalo by v človlku pocit,Ba pí! pouhé
čtyřicítce jede oendeeátkou, roblén aůstévd nevyřešen.Architekturu po
vahuji například es stejný unrálnf nroblé* jako techniku»Obytné budovy
by v budononu mčlv být místem s nrthoB by vycháswly lidské bytostí a ne
nčjaké nečiestné vokroueeniny.a prévč to je látka pro dobrou Science
fiction! ! !
Co ee týče jiných autorů,udá se nl,We otéska morálky piichásí nevyhnateln* ve obvili,kdy se v nysli vynálosoe sačíná rodit nový přístroj
či objev» ideM probleny,které přinesla stavba Selegnico be sápad mohlj
být předvídány kterýmkoli autorem,kter' by byl schopen 00 posadit
a slabou hodinku přemýčlet, odívejte ee na jakéhokoli dnešního upiaovatole soi-fi a v devft^přípádech « deneti se setkáte a noralistou*

9 pi 03 vlboc pí' eto sei-íl i ovídky?
plrotcžo jtca vhodný* * stiuCrýx »yloobca jak vyjAdiit syrtclioky
naie
problémy."nt5oy. vJÍ,<hilvico»auta»f^^
ebnunS»
v* Vina etureítí dnu ní i c lidttvr puzení e nadbytku techniky a nodos*
tetku plt&Btxvivocti p*! otfovřil na otáčku co c touto technikou
dölat* cl-fi do;l jo rvi jíecoti.vy tat.»kdc je UfaU nuoo i ocoudit»
navrhuje oinoeti a eloulí jako podhoubí pro aohná zlepšení•

•
je v»-51 oblib'n
r^-ton col-fi? io*
tJulr
í” •» iotoi ŕ byl .’.tri : vi í 1 t , t lo jo jo.rds s rojlcpříeh*
Je to opisovutul mravních r4oadvfunta«l& í hv (oru»hter r ir.arirvje ölov5k» vJ6 jene tík,jak pífte*čiBÍ dlovtka pyšným na to »do ja dlcvdkea»
haatavuja lidutvu srcodlo a č«vd au odvahu k tOLiu,aLj ae pustilo sa
nejiiOdooBxitf In j ísi j rec;3V-VBr.i*?e j»ro3td obdivuhodný* slovuje pra*
starov lidskou echopiiont-^rúci.^eluvuja hloubavou ,yal»RvMdBvd oSi a *
dovedná ruce.» Odměňuje dobře vykonwrf dílo. Je ho raodry se ludou fiíst
do té doby »dokud sa budou kluci caaiit být dobi ^spravedliví a 8ir.o*
rodí jako jeou jeho hrdinovr» nao»kdy se b vyftpdlýrl ld»Mly roatrhl
pytel»volů naje n<ri '«erne r. úplni jiní doby po hodnotníj^íoh cílech
lidekího om.. ení a upOKOiňnje člcvlka» "a by mo nauH i turat ani tak
o evůj pundr k ohu,juko spí? o avlj život o ostatníai lidmi»K4I by
bylo v dne uí dob, víc tubových opiaovutcli.

•
?ietují ro eptsoví tele oci-fi určit ct c^eiívcítíte * o pM poaní
volným
•O Bídných coMEoních nemohu uvažovat* H^fi je vo ekutodnoetl pro epi*»
•evatole prav-s1podoLn’’ vťXhoc nejnvobodnl jtf pole r’i-obneetl» v dobi
^oCarthitum *bo tu- cul ioc/u <5V'Fahrenheita »j* tyl r f íwýa utekou
na cíl, thtoH ve nvřt» McCarthy pfodotevovol*Dfky scl-fl jsem tak mohl
pedt aner^ovsn? a přitom a1 jm t* ntMo «cnffhul/* ’w’n pak vydali
tutéž kulim b«R n^ho vMdoní a pokuj ví '»prodávala cr velni dobte*Vydevatolé pí e^ajmž neuvMocill,ž<> j»en »ni na ayoli všechny totalitní
Yožloy nr. sv8t*,v kterdkcli dobž^prevloovétlcvl.ccvk»»»*jaké chcete*
Stal jneí se tak v ovltckd- vuru nepřátelský» elcannteY»adkoli jsen
jfn byl soudasnS i tady»
•’Heto říci »které oksořlky
události vuusnn íivetu -ally vliv na avýSoi
apitfovutclc.i oiwli-osti?
ATíve byen oo snad ant
Mtn jo
ale vín»áe mou citlivo:
ovlivnilo úplné v oenne co je© as^il u
to oo
suaiía oo

nojcitlivji pľietenavnt ke
rr-'Vv&u an.^hn «mínit nijakou
jidnotlivoa v.dálcet,rl>i al* -fál,ře neje citlivost pro pcaní ar svýMls. v o’* 3*1’ s,>4y jc*- )1 uVfdordl ,ce t' Je b-‘t Trier»vatal«n(nebot
1*7" řeVrOjOo b l) : *lo být» o*rw’>iku,k'* <*e vláél,1**}, psaní a fat
Sívat Je toté»,*a k obojíru ja Vote* vá*fc’\,v to eWlin jeew ne dal
správnou ersten?.? ?tvot* je ?od^e mého n4rom rosdíl '^1 tsrr.prvotnín
C tr-’hctnýa pc^rZním.'lovxv in n* pffyody ebdaíer tím prvotní m opoleé«»
H* e cito®.Aby •• etel ale akute^n’ ČIov3kea,zumMl o« druhotné««
po*r
■ ík'ue xorun.Ten o e oj.il n rosn :’
' votním t rpcloi
BÖ nás vedou ke o^uteSr'w lidství»•JenoraSo m stsk 5 ivct vymesený
a'kony nriMl r.; i . irosenoct. kc ne podala prvotní poanfaf? Jmiae*
Io enad docclalJe vlo?aro v rt*en podvedomí»A práv" ta nára mdlo ud5let pMkný neroíádrk počínaje neuróaou» on^í to puk hruhostí,r*wll
áílan tvín. ui?nífjck se »i t leepoň sdá,o.ucí být vývare® na oho nrvot*
aího pcsnání,praaákladníhc ay lení.'etbcu «Aloaetorvotn/ru posnání
dát uísto cJ.uotiQkdLc pohybu určitý ea'r. e axis í a - c v uábS tetlut,
ala núdana anít« r<> sa nd.i sdují bučia pxi apdnkutr.abo Jia dánloe
pricked psaním knih»
Ädc M9ujolín9dootáv&3 dc r o»; oia s ttaifä o si ryolífia ak si olto*
v j
4j.• leí-íu jv aapxukwjutelnf Loadíl.Ve
toôrostl Jsou
jak rvotní/citov/^prouínllv»!/ »tu djuhotnd/ros ov<ítnf/ílej4f/poiwidní
projeve® tdboS ;.yxler:í»Jeno«i®e jeano vede olaktiinufeotímco drahé konM
«rratem, e oni je totiS Spatní acivedrnd a citovost nadeho života wisí
v nenávratnu.? ^ co mi co ďtlat s čítám ca adá být neronww'* fuv3domímo«
11 BÍ,?te je to vlKotnč jer penh^ prvotní poanání, ovathijorc cit sa
Spctn''hc|vfldce. poSítcjma ri ala,kolikrát v ^ivoť«
cit pomohl feachrd
«11 násfpoRkytl p-íwt^er»
to Irska, rrbléne Intelektuála v BUČÍ
opolečacati je,lo k© XaJUldan var ^saí nflat^wj« » ned'-tr^rou.’Xn nodd*
v ry je takový 61ov^^ jr’ n národní relate nese'vper ačkoli vytvnflá.
Svařit w'?r je t*n,k*o jr sice
ev<hn rost^»,
»1 ale není
nikdy jiet tfr,lwR hr ««.vrdr cit. o*dd vsTu^onf Jo
oouWstí jeho
wr^nf.
’"ikdo nenajde ílvotnf pravda rczvaeei.' rnvdy se ,*nd,2orae enad jenoa
letco dotknout,kdy? nr ní
nnrsftíne u-ro«t «? Ix vlny,do které
náe uvrhl olt.r
jo vfe sa rZrsi^^er-.^ f ckvcit/bstokIcjm*; vády
Moci. nadokoMťle/suchytit její štír nc pepír.
'•> te^y9£ni«h1 tyc to ^ohl * ’Jt : re er 5 datcvatyŕekl bych,äa joea
prst čobzí ; oví/i™ «
tfiidy,kdy' Je« ni yv'fn.-.il,;a »asír d&vdíov t avA-u cite,"V vč.zni,ovA.--;j
...fucrlvietl ,1-'
f. teure viac
ne šlapánu roaoau.-opyavdľ xočenotohfc .ohov< jec; olepí».it je depý

VŮČI sít»utcd n** e' odvrací ©ve v tvíi trcm Je «Rte elrpý vlil dneš
ku t *e x c’ivctcý,proto??
w.v’Je^f ? eobekďtrcl© Jrov repřátell
ve?k?rd jtr'-flvcct^v f 'cj* 'rvcetl,*' cr*< j©>
přlreatl^
t cí»z reboi «V» rvAtlc vľťe’f vreef vor- r?lr ”c pe Iv eplt le její
F>>tlc* taFÍ v*r.t atyrtc . C lídľd ,rr dívcl i cbvfH : oror»vy* řítil
ft TORhcrllll re re rve ji pr-cifve ©bvíH re vMr*f rojirvte ? perly ee
©tare lev » rtrlr . sbývrjící ohrarrnf9jel to j cuM,
CtocEc-ll slétat er: .v,» i»í f Mít • obe erftnby.vwi ft mVt bytocti ponte ioľus.ov< di .oure citováí nw . yo”^e vypořádat ee
s rabíni vúMnéti a vôct r ie j o x špinaví »vkourlv^ ť c£trvld Wtuklldŕ.ujíof i r tri ujití cv-ť i l:e ľIhI/m. rO luau, 1»* roaw , '<r v w^j»ro*
stun nás r-lkdy nedovexe i citu.' rev tu nitfdy neanel*

• 'y! Jste t«v. nádejný rntor? ' 'o «e vá a^a'noŤ’e j>: c vťn wnM
ner-uat AepSFnov ovídVu dro7» nr* před lety?
•Zaíal jsea p©dt9kdyi si byle dvnnáet let«
byeM e^dK9Fe j©ea byl
•píKe tsrr* beaoadAjn,; evtor.V»en»my )4
o- dvitnloti no dvaaďv*
oeti byly řpatnÓ«Ketdodwncía peeaťn jeta el vMak vytveMl dflloHtd <
návyky*Zvládl jer' ľeneelo a :»*tét''<lyB in') byl u? rw 1 v o£ttr.aSal jeei
polt uvolni?* j woln5nť ptlfili i ?tvKLlta« nk jnwa vu dvaalvaaetl
aapeax irmí vyn 1 aj í oí ; ovť dl j, r bj r; :r-\aô í r »al© t v© ©rovnání • J1*
nýni autory t še j«<r tía u a; jjný i auttwe:* juoce jt? au'one o byl*
:. . i. í V1 Ml 4 ■ » ■ \’ 1 • :
- ví . J. . ■ »
. ‘.I HU ppMM*
du dobxýa aplaovateloB*^ upuul jot.. y:/víuka vur»;rct .;. » ť bylo dWoot
dva**a její. dOkwauox*í u ©tály vlaoy zu« faLcvl a zh€o jen crôl pokry
té utudenya potou*'ľč^5* jat.-a
r?uio©t;i«Jyl t;; prott,2e jeem «e
©polehl na vlaatní v34oaí i. dovolil ivó vú<nl u> na। orla povídku
aa n<5*
Jestli jo pr me ncuu! anuí .>é'.
. otoy'.o to jn opravdovA radoet*
Jee.i naprcoto 5iasuv,<dy:
j.ohlovjo piAbSh t'ácíí h postovanl.
Wdy IS&MMh&thi pí 11 eaaaahuji do ftiwta*H©ohán je Sít a ©výn
íl vo ten poát ~ovídku sa nü. /ftto aplsoVe*« //Ohu b^hev jednoho dne
napsat aótladrj koetru : žíMLu.Tľíí^ ,4e ©tejnií Juko v ! lvot'5,«ueí
aueí být první náčrt napsán hned, rychle 7eit/V.
f Au takhleyje
ec den základní rcheaa hotovo.
TÍM—11 nAkdo,fee aft?< celou povídku napeeit r>*eo nootMSe ee mi ôu«i
et^t,?.© drnhý de ; má na nl zenit jin^ násor* t et/veíí o*
dva pohlc
dy,j«3 nelse ormráckv ©rojit.J? lenMÍ skusit první váľniv nádrty
neohet jej chvíli ul?*ot a rl»kovat,<so © ní^ nd^lá da»*das jftsný
a rroot^ dáko tlu ot ^rdce*

r-oem.
tí
. y j a
ovo ĹLp.&ný oru .oune vo vctahu
.’. t;a<’co ... -.■V t;-. vý . ví/- .. í . ..v:\vr .,
:í o^Je v r í cit, Je ob*
Sna n "* In?' o" .-11 -t' a v. c< .
t; '.í ct ' y . íci co / i
Je povíd
ka z. r 5 rJ, ’or. í ďlleľiv' y \ .vó-11 cu L r e. plscwteü ncomí pil
ní nye&et
7-xc ■cju^ut.ľo ui <■ tylo V’:f; ovíäé. . icovuteľ nepíde
pro p^míre* f ^9 ^Tot^9í.^ r.aU o^ ruvCv ít.
Caôín/te e r01 r'
J ,*'•*'o t 'r*
n n'redy ^flchdnejí
pr rocích?
ľoSfná
r'1 vr
v " ■ 5 '■’ ’í ■'’
jh r'" - ‘ r? n ^ní.hrmMI
toho dOdrÄttJi
prneevrf hodlr ’■»kt'". * roBínaJf « nvldla pMtkrát
týdní v dev*t hodín ráno. yV~ll dopclednf rovr-f v : oMd?rayJdm do
v poledne r-oj'tp b: si Jdv »aevlBit. r ole ne p.< Inujl n vyMeuJi
korepyoro. ri,j e
ochd sekret'?» ’,teVMo wt ptepiwujl r stroji
všechny tx; o; 1t; 1 'r>' *r, . ír« vo rplecvrteíe Je vtl~i rrbcri^o^rul
bíť erkrotá£ku,r.obl
f’5 t^tiB nvylmovt >» to, ( Jf devoK pMt J onečnA tníní« o > hylo ormdnd* i V io nd ondnf 1«ov Mftdř BhodnA n rw*
koptscau' A rvy rvrlt tr' Jedno el^vn n»* r*' nkuw rcnh 'rf•-11 »1 'O»
vídku c r’led í ▼/u,''e kí Sňí rlov^ e ry*lír nkrtedn" V» W elnvo/Je
Aokonaléyrm Ji ode lv.’ ' , • t i ’ tr^ rA
oyiwnjl »Am,»’* ujir^iji
ße uplnfl v'cchrn,! tr rorlc ;’í el<vĺčka,J»m’ v* ®vr«z
e’ kdy
BkcnBír e touto ; reciEnoeti hi V ’re*H,k \y nivet^r- být dobrým wpietyvo*
teler.-,
Jmk vi' ítojpr- v .zd přiehílrí f' klirr t »hodncoení u< laného«
Je-li oreploor nf w^tiv tp.opierJi ocitov--. ' t ohuje-u í-cfnu rí»^
lut,u\-.- mi. vy ■ < í t nr v- ■< . ovo vy
lí < ■; -< ■ i or* •’ ľ t#« .kveil-lí
ndkdo yrepiiíovat stojb otludr? Jako kdy* tuduotf 9 of-1 •• o-^t eotkat
se dvěma rohleuy«
ttv< 1 f ivjr. «xepiEi v
toW? 00 roení první
vor nm«
• tohc Je farnět v cri' ov'rf ’’'ľr \- f'.'ravi
»teji « Jako
prÄee w rrv^i' n/Frtp. Bíleretví
j* pio ■ rtív^nf»VBtěi*
rr-- rrcc!v'?f ” rvr ’ 7 ‘ ' v*
'■ *• •. ;
d :^ní(
Vymrtit mem^rá v^ w*- vyirir’’*r,í tntd ' 00 vlo^lt/^lbytefit
«lev r^jusí ěaeto 1 ^kno*' perfd'1 «wr?lt .•*
yr-vf^' vyvážit
vywr’’v*r I **- ♦'’Tre * - owcyr
re - '»rx“ *'ařfr< r'' ■ t t Wéhot
ne
y 5 *:*■•■ ' 11r « ” ---'■*" tV * •
l
c-í^y^ n^oo
c pMpn-’,*
^ref V’ín ke ?t-; ojí r
ho,
,’etiný ver" v Mir’i ’ «trrte
j.
r
■ * u
’"vvídkr»’ e*-"4
' "~-xlr- ‘ ' Jre
-*.'r<ď n -’». Tr”- -stezka upře*

rZc*
-í'« n ť' ŕ; j »vy * cje* *
' ť vpadlo,
r by r1 £•♦•■? ■»'•■' '<"f'
* fr^c~ * ~:" * *?'-<
'^ťíteÓMtt
y-r r ■•-r 't,* *’'<ť n’C'’ xr ■■' r’ -Fr ♦ ’
;-v.y
r<9 • f kr 1/ n
* »-» *»o^4fy ’n
*rvr/ r”*-J T'CV^^'y,
"rntsl *e ť ň" -v’ .
x<-,j-r-> •
^r“
rrXjre* /^»r^clía,
fc F’ rr *-r.4 «r *o<*'hrwr'*
x R TO • irfr’vrn» W
■" < «V» „ T pť y»** jSStt «9
v n” rr vyr«^'.r‘•*o<’+ *?’<■ ' Jf’la« n*h' '.itfvr'r .' ^ r
kterými
lyek rrvíer ío '»fr^le r -t rr 1< <
-roF*» jejich vy-Wvrjíef lopatky
vy padaly jako f^lottny e o ť* pro’n<'v: ľ. řlcvlkr ontMm c-hbijáku,
C/’ F’11 J”Fr te . ía.- cr.’r : na ■ .
e t ,J. ? ■(>
" ľ; » c?iou
Fereur '’ofTorsír -n rv' j od Ikn J ^vícípů drav,1© plynní im v'tívil
Bf»lé »exiežd - sct^ko.f'
••f'VÍdkt »Sene» t nťn v . niže Matf Jablka
»lwwe<-7a t äí tiJró o vAlwý * uoaArý etWji «jdôw»#;.tBrý p. < laxní celé
>ta* ^Tokc
ta£T. X>vúiií ť t*v votaupí de ♦ «. .^äéha wkbdru a r u»t< »1
Vil oty. ntxJi-T f ’>*'
ôit. i, .?. i di ... rút, 'utuju íkík v^bonUl
e dokcmčujl
äks«

BPoAle tohojco jotn Aaeud
? «• nóbl© AMtf I« v tj,oo bylo v<* W.BÍ
literAmí dx^H': dA191it^tctnlo n« Jr.
c»lť..'akob. ro- an n< hrdí
xAMn^iton roll« w«je t’ ij vta?
-’r
ne r- o n^ľrí. Ta 'Van- at, H » ne ru. od»ov#l TaASJÍ
fcMwlku seE hlMry«’lfcVa w . e tviuUt rjiVmci raciönfc.lisovat,nu*o
vytvá^e-j fale / r ví:y
t j k to? #r.byrh o^l&l ’* l'^ay blot) not,
i&lbeeK<v pHpaAS8*
te’
ex/ t \ Snujete r;u p«cm^pícnrZ
cítí & Vj-rtllex/.t jt i/oo
,,
ALyd. to sL.7
rriúr\o x^ťlzii . acc j «vúj vlastní romu*«
it uK jc to er- oe neb Kclvó*-£,?! o kliert j< tc jetllť - ctrj apftoeb
iivota«
jGo byat* rekJ »Iu^ -ä li<mtktefí oi t jí p»Ät? Kají u< ídlt pravidly
nebo je n®mp«fc 8» j í odwhnwit a vy^voiit ev ’ vleatní?
H«&pirte s* de;i«t let piŕirf jjifci. íí ť» o f lov
te ,-i-inv juenlí»
je. /ai povídkwi ebo «Q«j9hrutkar.itnlv r<x xmv týdn*« ^vißfr,: o tádoý
Bledý rpieevatel neoapíQe^BdeoAl dva povídťktkierd by byly v«eoi»y Mpat*
Bé««&pí&e síce padecát dva ópataýel povie a,ale p^i pyáoi c© neudí
s&cbáM* » cite^« Ai -e pelt tax üio. w u ei v tvollvd;« vsx ; erd ani
Bevui^uof ;« ai pí ;« doořou povi umu *'eebne je ssvyl» .audit e© teaeeln
je vec zvyku také« dya el jej dlov-k JeUtoc rytroH,nee ee už navedení
jaaocvuí schema ninxt« OKonce i aLybcvlní se pri saní stává hreu,Je
aábavn a spisovatele u -• en,,
n w?l s nentejí na místd v MádnA«

případč neprohrává»*ádná povídka není strátou,jeetllMe ji přísní?
posoudíme ♦* '''?h'rr b't.
3*
■ y ••* •’-i ,-.yi
* cl
run* rr.“it jraraßtiku, nyntax
a víe^n” o^tat^f
3RŤÍ* >/ťr’ rvá dr/hy musí
na ‘odo^ovn+.Tf'’' r
\lr r? podnMjte jen t” autory,které «Ate
okute^n* r<di r kte* re no v* o
T*«j *• jn>o 'rr.Pray wnodobo«vut přeet?nete,vytvoříte ní r-nMt? otyl a
vir’tni o<etou»
Wnpodobován? j* “rrtné r.rw tehdy,My1* phovládá n kdy!í ne etává
pro npieovatole výehodiBkcnu

•kdybyste «VI být etra*ní oharakterierrvín pro vrtStí jeneraoe dtenáfd,
jaké omáčení oyote ohtMl? spisovatel eo v-fijfpintn^ta, •.?
♦Dovolte «1 abych odpovMVl tísníc íe ee vydám ve etroji Vatra splt
nr centu stale tint, 'd -byo’ přijel do 'aaydťdu,prochds5el bych se po tr■^istl a pustil byc' se té: ullř<ou,kde sedí otitří vvprávWitTem nesl
mladými naelouohajfoími a starý ’l,ktrií vynr v^jí,byc cht^l sedVt
a mlnvit a3 na M přijde rada«Jc to sturá
idles.** se sto let nVjaký kluk navštíví nlj hrob a napil*' ra nlj n»i ’ helmou i ” Byl vyprnviöea
pjříbéhů ',budu Slastný «Jiné jurfno neohol»

z vybral a přeložil

• .uut iey/

Tomáš Afkakov/Dolmen
Ne, vezmi si rabátko
lertoval • podával
ni dlaí s obrovskou
krvi nulitou &t ničí
laCnft jsem se do ní
zakousl
n»sntcl nevydržítelnou bolest
m zařval Jako kdyi
cokoliv týrAi
plival Jsem krav na v.ccbny
strany
a ublíval
inu, to jsme cell my
• nezakousl Jsem se -

Tomáš Afkakov/Rychle a silně
Hej vy, vy
kdo z vás to hlásal Hospodina ?
ty, tlustý Arabe ?
snad ty, opilý Jurodivý ?
či snad ty, 2ide ?
vy, pakážičko
kdo z vás
se chce distancovat cd nás
hlásáním znovupříchodu
Ježíše Krista
vykupitele ?
Ještě Je čas
Ještě Je čas
běda když kohokoliv
pověsíte
včetně sebe
i Ty Cechu
Francouzi
íňao Zeitungu
Neue Ruhr Brandts.
Máme už prohrát
a přijmout království Boží
nebo se dál učit křesťanství ?
VŠICHNI
Máme se Ještě trápit
opozicemi pro opozice
opilci pro opilce
svědku, katolíku, bratře ?

fiiáme porážkou přivolat spasení !?
?

A z čeho se máme radovat
TEÖ
Jak máme před Boha předstoupit
TEÖ
každý sám ?
svádku, katolíku, bratře

Otče náš
prosím, nebuS shovívavý
nebu3 !
křičel před Židem
Polákem, 25 farizeji bez vlasti
a 3 Cechy bez vyznání
z pavlače
křižuje se mečem
anebo to byl deštník ?

Tomáš Afkakov/Samozvanec
üdnükud zefcukalo
tcd zleva» ted zprava
pjLcwtxový zelený koberec
poslušné pluj«
postýlka»
Pu lom zázraku
ano po tom zázraku
kdy se z Ukrajiny
stal Jeden obilný lán
nikdo neví» seslal * 11 ho BÓh*
Jdnúkud ztfouknlo
ts3 zlov«» a Jaétfi zleva
nezralé klasy
poslušní sledují vítr
tod zprava» hned zprava«

Ca obilek se noří holínko
do nebe snéhnbílá rubááka
kdesi na hranicích
3e odkudsi
vzal samozvanec třetí«
Slastnou cestu Dl ni tri Ji
nikoho ale nenajdeš
snad v Moskvě
Jdi !
nedojdeš«

lined zleva, Iwied zprava
lán se zacelit«

CHYTILOVÁ VERSUS FORMAN

fteská režisérka Vru Chytilová natočila z pověření belgické televi
ze reportážní film □ svém kolegovi, Žijícím v USA, Miloši Formano
vi. Pozadím jejich rozhovoru Ja natáčení filmu RAGTIME. Chytilová
mluví francouzský, Forman anglicky. Jen občas přecházejí nu - pro
oba Štáby axotický - Český Jazyk. Následující rozhovor Je součástí
scénáře belgického televizního filmu.

F : Proč chceš, abych zevšeobecňoval? TeS Jsem spokojený, za pet
mihut budu zuřit, za deset minut budu zase spokojený. To se tok ří
ká a hotovo.
Ch: No, dobře...tak taá mi řekni.•.dneska začneš točit nové scény,
že ano?
F : Ano.
Ch: Dokáazal bys říct, o čem Jsou? Co chceš vyjádřit náolídující
scénou? U čem bude?
F : Ta Je ve scénáři. To není důležitá scéna, to Ji Jen...no uká
že, do Jakého světa se dostala Evelyn Nesbitové po tom, co Harryho K. Thawa zavřeli cjo psychiatrického ústavu. Obklopili Ji všich
ni ti agenti a manažeři a zatáhli Ji do Jiného sv ta, pryč od jejích
bratří.
Ch: u tomhle nemluvím, Jde mi o podstatu, o vnitřní podstatu.V
Čem Ji vidíš?
F : Kouzlo, hudba, děvčata — to Je ta podstata.
Ch: Ne, co Je uvnitř? Co zahrnuje ta scéna? Proč tam tuncujou? Ne
bo platí Jen déj?
F : Ano, Jen ten.
Ch: Ale ty přeci nejsi režisér-vypravéč, ty Jsi filmový reílsér,
re žisér-tvórce•
F : Proč'» mi to neřekla Ještě přec tím, než Jsem začal ten film
točit? Mohl Jsem to Ještě opravit. Teč už Je pozdě, teč už musím
natočit to, co Je ve scénáři.
Ch: Sníš nžkdy?
F : Když chce člověk usnout, chce mít podle mě každopádně dobrou
náladu. Proto sním o ženách nebo o tom, na čem prává pracuju...
totiž o tom, Jestli to dělám dobře.

Ch: Co myslíš, co na tebe m.lo největší vliv?
F : Všechno, všechno, tak obecně» A co všechno? Ani mvím... Lidkud
může člověk vědět, co na něho má největší vliv? Úložná...možná to,
které geny si sebou přinese na tenhle svět. Nejvíc na něho působí
jeho rodiče, ples geny...
Ch: Nemělo pro tebe největší význam, žť Jsi po smrti rodičů zůstal
sám?
F : Co Já vím, možná. . .niys lim, že bylo pro m? důležité to, žt Jsem
byl od deseti lít odkázán Jen sán nu sebe, takže.•.různé situaci
Jsem musel řešit v tom víku, kdy se Človi k učí vi Imi snadno, Je otivítný každému novému zážitku, líiusel Jsem se zabývat věcmi, Jaký
mi se člověk obyčejně zabývá až později. Já nevím.
Ch: Kdo mil na tebe vliv, kdo byl tvým vzorem? Toužil Jsi po néčcun?
Lxistovalo něco, co ti vadilo? Někdo, koho Jsi mil opravdu rád?
F : Hmm.• .lityšlím si, že um ní má obrovský vliv na mladíka, vyrůs
tajícího právě z puberty. Může rozhodnout, kam a Jak dál. A ne Je
nom "vysoké" umění. Byla Jednou Jedna kniha, od té doby Jsem o ní
mslyšel - "Kapitán Bonteko". Poznal Jsem v ní celý fantastický
svat. Nemohl Jsem se dočkat, abych byl už doma a mohl dál žít ve
sv tě té knihy. Byl Jsem hrozn smutný, když Jsem Ji dočetl, a
modlil Jsem se, abych na ni mohl zapomenout s mohl Ji čist znovu,
znovu objevovat, Jako bych Ji neznal. A potom, za nějaký čas, Je
to dost divné, Jsem pocltovul to samé vzrušení na přednáškách dok
tora Františka Rosy. Přednášel historii umuní, hovořil o malířství.
□ tom, Jak a v čem rozlišuje italskou renesanční školu od školy
vlámské. Tenkrát Jsem trávil dlouhé hodiny v galeriích, četl Jsem
knihy o umění. Tak mocně mě vzrušil ten profesor.
Ch: A kdo na tebe nejvíc působil v kině?
F : Asi Charlie Chaplin, obdivoval Jsem, Jakou má nade mnou rnoc.
Protože...veJdu do kina a Jsem nervózní. A pak se smeju, pláču, a
to přesně tak, Jak chce on.
, m ě ta moc a ...chtěl Jsem to
taky dokázat. Kdysi m, tak rozesmál, že Jsem pro s^mé slzy neviděl.
Jak to dělal?...No. Teó Jsme v hotelu Chelsea, Ji to Čistá nostalýíz , protože tady Jsem bydlel tehdy...tehdy, když Jsem poprvé při
jel do USA, na soukromou návštěvu. Asi dva roky Jsem tehdy neměl
ano halíř. Vzpomínám na to s dojetím, dva roky Jsem neplatil nájem
a nokdo neřekl ani slovo, představ si. Tady Jsem prožil svoje prv
ní vánoce, daleko od domova, tady, no prakticky v tom samém pokoji.
A byl Jsem úplně sám. Pořád Jsem přepínal televizi a najednou Jsem
zjistil, že na devátém nebo desátém kanálu ukazují Jen hořící krb.
Mc Jiného. Tak Jsem ležel na posteli, měl Jsem trochu šampaňské
ho a kaviáru a díval Jsem se na ten hořící krb v televizi a najed—
ím*.

byl smutný. Byla to nádherné. Víš, štěstí neexistuje, štěstí
Je příliš abstraktní. Kolikrát počítá* s něčím, co mí má udělat
štastným. A potom, když už to mám, tak přijde rozčarování. Získávat
něco Je mnohem radostnější, než když už to člověk má, když už do
sáhl cíle. Prosté si myslím, že hledání cíle, š€ěstí...to, že člo
věk môže to štěstí hledat, to Je to opravdové štěstí.
Ch: Takže pro tebe klid ní znamená št stí?
F : štěstí Je vlastně cesta kc t stí. A klid, pokoj? Odpočívat Je
moc dobré. Člov < nemôže pořád Jen běhat. úbč> s sc musí zastavit.
Jista...ale Jen proto, aby si mohl oddechnout, trochu sl odpoči
nout.
Ch: Alt každý chce přtet mít klid...
F : Protože každý sl chcc oddechnout.
Ch: Nemyslíš sl, že ten klid, který všichni tak chtějí mít, Je wert?
F : Ne, podle mého ne. Jmrt to nebude. Je to odpočívání, nabírání
nových sil, myšlenek, příprava na něco nového.
Ch: Aekni, kdo Jsi?
F : Vědomé obcházím sebccharaktc ristiku, protožt mě dusí, víš. fliocht 1 bych, aby se ze m* stal narcis, který mluví pořád Jen o so
bů, analyzuje sám sebe. Není tak dôležité, Jestli Je člověk tako
vý nebo makový.
Ch: Ale vždyí ve škole nás učili, že musímepoznávut sami sebe! Už
1 ve škole nás to učili!
F : Já vím Jen tolik, že když Jsem byl mladý a dostal Jsem se nu
vysokou školu, tak že mé okouzlilo, co Jsem vjd 1. Filmy, obrazy,
literatura. Byl Jsem klidné ochoten kopírovat. Kradl Jsem, protože
sl mi líbilo to 1 ono, chtčl Jsem být tukový Jako ten nebo ten re
žisér neb* spisovatel. Pak člov k pozná, že Je to sice dobré na
to, aby se vyhecoval, inspiroval, ale výsledek Jcten, že se stane
špatným napodobitelem prací Jiných, ukisím píiJít na to, co chci
vyjádřit Já, co cítím Já. 0 to se musí i lov k snažit, lúusí na sebe
brát i to riziko, že to, co ud lá, bude špatné, nudné, nezajímavé.
Ch: A co Jsi o sob- zjistil?
F : Hmm, ani nevím, co Jsem zjistil. Zjistil Jsem, žt mám rád to,
co d lám, že rád povídám historky a ...Ale co Je za tím, co člov-k dělá, to doopravdy nevím.
CH: Zajímá mé, Jestli víš, co chceš? Jak vidíš sv’jJ život? Proč Ži
ješ?
F : Taková otázku podle mě...to Je.•.Jako masturbování ve studené
vodě. Kdybych věděl, co chcdL...OICI!
Ch: ľíúžeš říct "ano, vím" nebo "ne, nevím".
jseth

F : U.K. - říkám ti : nemám co d lat a chtěl bych nrtočit nšjaký
film. Jenžt potřebuju knihu nebo scénář. Čtu, Stu, dokud rit najdu
n co, co mi vzruší. Pak už tu knihu nemohu odložit, chci to udo
lat. Proč? ProtoŽL mt to nenudilo. Jen proto chci ten film udélat.
Ch: Ale...ale tebe nezajímá, proč potřebuješ prává tuto knihu?
F : Kašlu na to!
Ch: Ale hlavu máš přeci na to, abys jí používal. Je povinností
každého to v dat!
F : Všdšt se dá...prosím, vezmdrae si RAGTIME. Číst ho jí fajn,
protože jí. dobře, napsaný a hovoří sc tam □ tom, o čem já rád vy
právím. U hrdosti člověka, o tom, jak bojuje o svou hrdost u důstoj
nost. . .vlas tn my všichni o ni bojujeme...
Ch; No dobře, ale.•.je v tom n .juký nápad?
F : Ano, je. Aekněme, že podobní' nápady jsou bt zvýzn mné v nějak jiné knize, ale...proste neplatí jen nápady, ale kombinaci nápa
du, zpr cování. Nápad sám nestačí, zpracování samo tuky nestačí.
Stává sc, že výbornou knihu zavře. se slovy:*No u co...*A přitom
může být nápad vynikající, ale je tak nudn podaný, žt to nikoho
nezajímá. Kombinace je důležitá.
Ch: Jak dokážeš kombinovat, kuyž nt jsi ochotný nic rozebrat, nic
analyzovat? Když nechceš poznat sám sebe?
F : iúyslím si, že už to, co se o sob dozvím ne chtíc, šti čí k to
mu, aby m to tísnilo, roc se mám snažit o scbe-znlčení?
Ch: Tak jak poznáš pr .vdu? fflyslela jsem, že hledáš pravdu. Nebo
ne?
F ; iliyslí, že nejdůltšitější je sloužit myšlence, historce vhod
nými filmovými prostředky. Speciální pravidlo filmu podle mé ne
existuje. Ne, protože každá scéna diktuje nčco nového, jiného,
jinou vyjadřovací formu projevu.
Ch: Tak na co přísaháš, na jaké technické prostředky? ífláŠ nekoneč
ný počet možností.
F : Citlivý barevný materiál, čobrá stfreofonní hudba, dobrý střih.
Ch: Co podle tebe znamená autorský film?
F : Velké, velikánské kino, ve kterém je režisér od začátku do kuncu. To je autorský film. Nezáleží na tom, jestli se o nčj autor
snaží nebo nc. I když natočí nejtradičnější, n jkomerčnéjší, nejobyčejnějŠÍ film, 1 tehdy, když se jako režisér zúčastní všech
prací od scénáře až po střih, 1 trhdy d<ílá autorský film.
Ch: "Přemýšlet ve filmech* — co ty na to?
F ; "Přemýšlet* - to se ve filmech nedá.

Ch: Proč ne? Jen na tobě záleží, Jak se vyjádříš? Využitím možnos
tí filmového jazyku vyjadřuješ své názory o věcech.
F : To se ale děje vždycky, i když děláš nějaký běžný film. To pod
le ma není důležité, a£ říkáme cokoliv, vyprávíme Jakýkoliv příběh,
vždycky zaujmeme citově nějaké stanovisko, které souvisí s příbě
hem. A ty city vyjdou najevo bez milosti, a£ se ti to líbí nebo ne.
Ch: Pracuješ s cizí tematikou. Umíš se s ní ztotožnit?
F : PocíveJ se - koždé téma Jc cizí, ihyšlenky se s námi nt ns rodily.
Naše myaltnky Jsou závislé nu tom, co všechno se s námi stélo, co
Jsme vid .li v divadle, v kin> , co Jsme četli, co Jsme slyšeli.••
to všechno se ti dostane do hlyvyzvtnčí. Takže všechno Jt cizí. Ne
ri lám rozdíl, zda Je téma cizí nt.bo ne. Všechno Jí cizí a všechno
Je moje od té chvíle, kdy Jsem si to vybral.
Chs Takže se vyjadřuješ už i tím, že si vybereš nějakou tematiku?
F : Ano, protof§scm přišel na to, žc nemůžu psát, když používám
Jazyk té krajiny, kde Jsem strávil mládí, kde Jsem vyrostl. Na a
ne. Necítím se bezpečně. Takži se musím obrátit natukové spisovate
le, kteří získávají svoje zku,cnosti tam, kde strávili dětství. Ho
zumi š? Jenže pak musím pracovat s tím materiálem tek. Jak s ním pra
covali oni a Jc Jedno, Jestli ten materiál J( Jí Jich Ži/ot n»bn ně
co Jiného. Například KAGTIIiE. Ten vychází konec konců z historických
událostí, o kterých Doctorow četl, slyšel. Z Jedné povídky Heinri
cha von Kleists "íňichael Kohlhaas'* napsal Doctorow to, co v ní ví
dal. No, teči Je to ragtime. A v tom, co vid 1 on, vidím i n. co Já.
Ch: Jaký Je rozdíl mezi tvou a Jeho koncepcí?
F : Žádný rozdíl není, protože se snažím být věrný. Věrný duchu té
knihy. Kniha, to Je prostě llttratura a nt film, žc Jo.
Ch: experimentuješ?
F : Co tím myslíš?
Ch: Jestli chceš dělat něco nového, tím tvým vlastním způsobem, tak,
Jak to umíš Jen ty? Cht'la bych vědět, proč začínáš s něčím, co se
nemusí podařit. Proč riskuješ?
F : Nikdy si nemůžeme být Jisti, že se něco podaří. Pořád experi
mentujeme. Jasné Je, že nechceme opakovat to, co Jsme vidi li včera
v televizi nebo v kině. Člověk se snaží najít nijakou novou formu
vyjadřování. Když Jsem dělal něco, co se ni líbí, co mám rád, tak
to budu dělat znovu a znovu. Když nejsem spokojen s tím, co Jsem
ud lal, co Jsem si naplánoval nebo vymyslel, tak si zkusím vymys
let něco nového, co není tak nudné. Pokouším se objevit nové možnos
ti.
Ch: Ty říkáš, že člověk se pokouší vymyslet něco nového tehdy,
Když se nudí. Podle mě Je zase nudné všechno to, co už tu bylo.

F : Ne vždy. Víii, existují tukové vel, která Jsou znovu a znovu
obr a vzrušující, ««yslím si, že formule Jsou velmi nt bezpečné,
pretože
$>
láme hlavu, ten pracují chladní:, bez zápalu.
Pr vltílo - to J< skoro to samé, J.jko m t. m tiká, Aozhodnerae se,
že teó použijeme to a to Jruvldlo, a všechno bud- takové...tako
ví mrtvé.
Ch: / I ty říkáš, ži pracuješ rozurum.••
F : To nrní nikdy tak J-dnoduché. Ní Jdřív Jitu Inspirace, »1c
když už člov k napsal jrvní vátu, ta -druhá už Je n J: k dána, ui to
ho okamžiku se chovám jodlr pr videi, t kže...to je symbióza.
Ch: Je to symbióza, ale n .co za něco. Určit nevyhodia to, cu dob
ře znáš.
F : To vím, 2- k úspěchu Ji třeba mít především dobré herca. Tako
vé lidi, kteří mají živou tvář, živé oči, kteří když hrají, tak
Je vidíš i zevnitř. Když Je máš, tak se musíš postarat o to, abys
poznal jejich chování, charakter, mimiku u p. k Je tä přijít na to,
ž< nejde Jen o nabiflovaný text, ne Jen slova nco znám»nají, bIu
i o mimiku, náladu, chování, sv tle...t kžt musím v řlt v ty, u kto
rými spolupracuji, které Jsem sl sám vybral. A musím věřit v risk,
protože žádnou záruku ns mám.
Ch; i-áš už n Jakou představu o konečné podob filmu?
F : Jsem pověrčivý a dokud film nedokončím, n< rad o n m mluvím.
Ch: T kže sl ní Jsi Jist výsledkem?
F : Nikdy 31 nemohu týt Jist výsledkem. Nevidím dopředu.
CH: Jenže to Jl otázka profese, ta nejdfiležlt éJŠÍ otázka) Aby ' lov .k c d 1, čeho chce (osáhnout.
F :
to Jsem příliš hloupý...no prost ...Já...ne...Já...poslyš,
ty Jsi alt narcis!
Ch: Proč? otáčí ml, když budeš mluvit Jen o podstatě, Jen □ ní. Ü
podstatě se snad nikdy nesmí mluvit?
F : íodívej se...když řeknu...jaký smysl má ííct : mo, tu historka,
itn příb h m. upoutal pruto, že hovoří o hrdosti člověka, o Jeho
touze po tolt ranci. • •
Ch: Ale ne! žkjímá m. Jtn rozdíl mezi p?vo: ním úmysler a konečným
výsledkem«
F : roč mám o tor iskutovat? Eěž a pod.vfj se na trn film. Je
v núm všechno! Kdybych cht 1 ciskutovat, tok bych nedělal film.
Ch: Upravdu?
F : Fakt. AV co mám teda říct? u Čem Je t n film?
Ch: Já c lárr film o tobě, takžf c cl v e t, o čem přemýšlíš, kdo
Jsi. A když náhodou řekneš:*ne, mprozradím to...*, tk budu rozu—
t 1 tomu«

F : Bojím se ze sebe d?Libt mudrce, elegantně se předvádět a potom..
Co když ten film nebude stát ani za to hovno? iíiám rád, když mě re
žisér opravdu vzruší, Jen mě musí vzrušit samotným filmem. V oka
mžiku, kdy poznám, že se mi snaží něco namluvit, tak to Je konec.
Už mě ten film dál nezajímá.
Ch: Tak Je to i s knihami, které čteš?
F : Ne. Kniha Je literatura a při čtení si člověk
uvědomuje, že
tu někdo vyjadřuje své subjektivní myšlenky, ale film...to Je foto
grafování, vychází z pravidel fotografování. To znamená, že film
Je objektivní.
Ch: Ano?
F : Ano.
Ch: Přece existuje nějaká možnost, Jak do něj vstoupit.
F : Ale dobrý Je film tehdy, když tohle nepoznáš. Protože na plát
ně Je vše pravdivé. Stromy Jsou ooravdu stromy.
Ch: Ale střih...
F : Právě o tom mluvím!
Ch: Ale potom přece není všechno pravdivé, htůžeš stříhat, formovat.
F : Já vím, vím, ale Já mám rád, když to režisér udělá tak, abych
to neviděl. Itiám rád, když na m • film působí volně.
Ch: No Jo, to Je něco pro tfbe, d<J, dějem vyjádřit věci. Puk Jsi
na tom stejné Jako diváci. Ale nemůžeš se Jen přizpůsobovat diváko
vi, musíš se snažit o něco víc.
F : Vždy£ Já Jsem přece Jeho partnerem. Nemám rád, když nJ<do Jako
malé dítě poslouchá všechno, co mu ostatní nakecají. A Jinak - kdy
by se někdo chtěl dovědět něco zábavného o ženském chování, pošlu
ho za tebou.
Ch: Kritici ti občas vyčítají, Že tvůj humor Je skoro až posměchem,
F : To Je relativní, kdy se někomu vysměješ a kdy se směješ s ním.
Já v tom nedělám rozdíl. Podle mě se nemůžeš vysmát n komu, koho
máš opravdu rád. h>ám rád každého, o kom si myslím, ž« Ji ke mne upřímný, že mě má rád. A přiznám se, že nemohu vystát ty, o kterých
vím, že mě nenávidí. Zákon rovnováhy Je podle mého Jedním z neJdŮležitčjäích přírodních zákonů. A tohle si lidé často vysvětlují ne
správně, víš, když totiž něco začíná padat na Jednu stranu, tak to
tam Ještě ke všemu nemůžu tlačit, ani tehdy ne, kdybych kvůli tomu
mel ztratit popularitu. Na tuhle stranu se tločí každý, a když se
snažím nastolit rovnováhu, tak mě považují za vzbouřence nebo elementa, který opovrhuje astablishmcntem. A to Je hovadina! Naopak
d.lám lidstvu dobrou službu, protože se pokouším zachránit rovno
váhu, aby se to nezhroutilo Jako celek.
Ch: To znám, to Je stanovisko angažovaných. Ti to většinou ne reji

rádi«
F : Spolucítim vždy s Jedinci, a he s institucemi. Litovat? Já ne
lituji instituce. Jen Jednotlivé lidi. Když Jr dna osoba ohrožuje
jinou, která Je ml sympatickou...tak to...i to Je dobrý konflikt.
Ale zajímavější Je, když se do konfliktu dostane Jedinec s Institu
cí a nezáleží na tom, Jístli Je to společnost nebo školo, úřad ne
bo Já nevím co. Takže - když se Jednotlivec dostane do konfliktu s
institucí, tak s ním cítím. Vím totiž, žr potřebuje soucit, proto
že soucit Je naše sebeobrana. To Je, myslím, níJvutší konflikt lid
ského života. Každý z nás Jc individuum a to se vždy snaží být ne
závislé a svobodné. Na druhé stran. - Instituce zas potřebujeme.
Tuk Je založíme. Alt keždá instituce má ví své povaze snahu lidi
si přivlastňovat. A tady začíná nejdr; mutlčtšjší konflikt, který
se d Jiná, i tuhne, od doby, kdy lidstvo existuje, a budí trvat do
té doby, co lidstvo existovat bude.
Chs To Jc. tvá odpovt.ň na otázku, proč točíš filmy?
F : ií.ohu říct Jen tolik, že bych cht 1 mnou zvolí nýml prostředky
zobrazit v"e, co mé upoutalo, vzru ilo a inspirovalo. Přituhujou
m rozpory života. Přituhuje m dvojsmyslnost vácí...zároveň Jsme
Slastní a smutní, moudří 1 hloupl, nůžái stejné Jako krutí. Dívámc-li se nu člov.-ka z Je ncS strany, tuk sí nám Jeví Jako krutý a
hloupý, podíváme-li sc nu něj ze strany druhé, zdá se nám být milým
a moud
....a nikdy v životů nepřijdeme na to, přoč Je tomu tak..«
tuk proto o tom vždy vyprávím. Nepotřebuji štěstí, Jen kuturzi. No
to, abych cítil. Tragédie není zbytečná. Věřím, že Jí potřebná«
Jinak by lidé nikdy nepřišli na té, že život má smysl« Cicl prosté
vedét, že smysl tu Je, žc existuje a hotovo. S tím vědomím, že mo
hu každou chvíli umřít.
Rád žlju tody na své farmě. Tenhle párek hus přiletí každý rok.
(fllnulý rok měly Jed náct mladých, předminulý Jen šest. To Jc tuk ne
uvěřitelné. Přiletěly asi před třemi týdny a Jen tu plavou a léta
jí. • .a najednou zmizí.•.a potom se zase vrátí, 1 sc svými mládaty.
A ulov k Je mtmě hledá, nikdy neví, kde sedl nu vejcích. Udělal
Jsem Jim uprostřed Jezera hnízda, aby měly kde spát, Jinak by tu
nemohly zastávat přes noc, kvůli liškám, víš. A už Jsem Ji videi,
celou tu rodinku, Jak tam sedí v tom dřevěném hnízdě- a liška slí
dí na břehu...a dívají sc na sebe....
Přeloženo z maďarského časopisu Film
Vllág /19B3/
Překlad převzat od A.P.N.b.T.
Jazykově upravil Očr

NA ZAČÁTKU A UŽ NA KONCI S DECHEM
Začátek konce

Je snad tak trochu pošetilost psát ohlas na pětadvacet let starý
film, ale berme to jako výročí. Středem zájmu je tedy dlouhometrážní prvotina francouzského režiséra Jean-Luc Godarda U konce
s dechem. Film je sice natočen podle scénáře Francoise Truffauts,
ale obasahuje jiz zřetelně godardovské prvky, které v dalších
filmech nabývají až nes tvárných rozměrů. Toto "rozvinutí stylu"
od díla k dílu nabízí určitou paralelu v literatuře, zejména
u Jamese Joyce a Samuela Becketta^ jejichž prvotiny přinášejí
nesmírně zajímavou, ale dostatečné srozumitelnou četbu, zatímco
pozdější věci nesou punc částečné nebo úplné nestravitelnosti.
Jde tu nejspíš o zákonité vyústení anti umění /nebo řekněme umění
anti/. Pozoruhodný je zde právě motiv konce, v němž je obsaženo
pokračování. V této souvoslosti je treba připomenout i Bockettovo
drama K-onec, jež patří více méně k jeho "optimističtějším" dílům.
/Jodarduv hrdina v závěru umírá, ale jeho osobnost přežívá v dívce,
která jednak nosí pod srdcem jeho potomka, jednak od něj pxobírá
charakteristické gesto./

První dech

Godard v tomto filmu neužívá je tě mttBd.y, které ho později prosla
vily. wen jdeme tu ani typické titulky prokládané do dej o ani citáty
z Lenina vložené do úst tajemných revolucionára ani filmovou tech
niku zamontovanou přímo do dekorace.Snímek byl natočen v roce 1959,
ale Godard jako by se snažil vrátit gilmový jazyk o mnoho let do
zadu. Jeho styl charakterizuje popírání zákonitostí filmového
střihu. Ch rakteristickýra momentem filmu je dlouhá dialogová scéna,
kde spolu vedog oba hlavní představitelé rozhovor v podstatě o
ničem a zároveň o všem. Tvůrce se vyžívá v nudných, nic neříkají
cích záběrech, které v''ak po4rhují celkovou absurdní podstatu
děje. Již na začátku je hrdina ^ichel Poiccard alias Laszló KovíÍbb
představen $ako zloděj a vrah, muž zcela volné morálky. Jeho hlavní
zločin, vražda policisty, je zde ukázán zcela mimovolně a působí
spíš komicky než jako otřesný fakt. Protagonisty se od začátku
stává miláčkem diváka a ten s ním sympatizuje, preje si, aby unikl
spr vedlnosti. Noviny píší o jeho nepolapite nosti, aliHáichel
/^ení štvancem, jeho život je bezstarostný respektive jeho jedinou
starostí je vzt h k mladé ámeričance, která se připravuje ke studiu
na torbonně.

Hvězdy a avantgarda

Důležitým faktem je, že hlavního hrdinu ztělesňuje Jean-Paul Bel
mondo. Film je tedy také dokumentem spojení progrsivních tendencí
a diváckého zájmu. Idoly mladé generace v této době vyr staly
z podhoubí m^lsenkově závaží./ch a nekonvenčních snímku /podobně
vznikla i hvězdná kariéra Zbigniewa Cibulekého ve filmech Andrzeje
Jajdy/. lato skutečnist vypovídá otom, že v lecch vzniku U konce
s dechem byla aantgarda příffo na výsluní pozornosti, zatímco dnes
je zc^la mimo vnímací prostor širší verejnosti.

Što eto značit

Dalším v'zn movým faktorem Godordovy tvorby je jeho posedlost
"internacionalismem” /nebo spíše mánie proplétání se národů
a myšlenkových proudů/. Není náhodou, že hrdina používá krycí
jméno Laszló Kovács« I další postaza filmu se jmenuje iolmacev
a hlavní hrdinka mluví celou dobu napůl francouzský a napůl
anglicky, -tento prvek je obsazen ve značné míre i v jeho filmu
jilphaville, kde jedna z postav hovoří ve smrtelném komatu
rusky. V tomto snímku se objevuje i deník Figjro-řruvda, opět
potvrzení Godardovy podivné kosmopolitnosti a do jisté míry
i jeho proklamované inklinac k maoismu.
Konec konců

Ve fil u Alphaville je důležití' zejména scéna, klér, postihuje
podstatu Godardovy filosofie,. Tajný a ;ent je podrobován výsle
chu, kromě dalších základních otázek je t zán: Jaká je největší
hybná EÍla vesmíru? A odpověď zní: Poesie. /zajímavostí je že
podobnou myálenku vyjadruje i Jakub Arbes ve svém románettu
Newtonův mozek - zde je touto silou básnická imaginace/.
A skutečně,Godard řeší všechny závážné problémy díky nadhledu
básníka, který je schopen vstřebat krásu ze všeho. K tomu se
vztahuje i scéna z filmu II konce s dechem, kdy se hrdinka po
divuje, jak se policie mohla dozvědět o její známosti s Miche
lem. Její partner jí odpovídá: To je jednoduché. Někdo nás
viděl, a tak nás udal. - Ale to je "patné, když někdo někoho
udává- říká hrdinka. Ale K'ichelova odpově3 zní: Ne, proč? To je
normální- udavači ud vají, lupiči loupí, vrazi vraždí a milenci
se milují...

UMĚLECKÉ PROJEVY DUŠEVNĚ CHORÝCH
PACIENTKA S PARANQIDNÍ PSYCHÚZUU - itlALBY NA KAMI Ní CH
/PSYCHIATRICKÁ KLINIKA UNIVE RSITY V BASLC/
Tato schizofrenická ženo si zvykla sbírat kameny z okrajů opuště
ných cest, poďl nichž spáchala při svém út ku před ostatními lid
mi. S-bírala Jo po tuctech : kameny různého geologického původu,
řízných barev, alt víccmfn. stinných plochých, oválných či okrouh
lých tvarů, oblýskané e hladké. Utlouk L. Je do potřebného tvaru
a malovala Je dekorativními vzory nebo formovala jejich prohlubně
a vydutlny rio podoby démonických obličejů. V: udí ve svém malém
bytü /na pracovním stole, v košíku na chleba, kolem postele/ by
la tísněna těmito Šklebícími se kamennými tvóřrmi. V byt. nebylo
volného kouta.
Získat přístup do jejího útočiltě sc návštěvníkům podařilo Jen
zřídkakdy. Nadto každý otvor, k.ždá škvíra byla zalepena pruhy pupíru, které m ly odvrátit hrozby sv. ta existujícího za okenním vý
klenkem. I ten nejjcmn Jší tlak na kliku u dveří byl systémem pro
vázků o kladek přenášen na rozvěšené sklen né střepy, která cinka
ly na poplach. Pacientka byla uv zni na ve svátá přeludů, které na
ni s postupující nemocí stále více dotíraly. Jako kořist svých pře
ludů, uv zm ná ve svítě, který si vytvořila z kamenných tváří, nes
la tíhu posledních let svého života s velkou odvahou.
Charakteristická formy ť'chto mulov- ných kamenů nás navracejí do
archaických dob. V paicb nasek Jgou nám dův-rn známé Jako svědect
ví o velmi raných stádiích vývoje člověka. Pozůst-tky, dochované
z dávných časů i jejich novodobé obrn ny, Jsou stále poažívóny pri
mitivními bytostmi Jako prostředek vyvolávání iuchů děrné magie,
duchů plodnosti a k rituálům smrti. R ný člov'.k /jakož i primitiv
ní Úlov k dneška/ vířil, ži Jeho sv t Je ovládán magickými a agre
sivními silami, né kterých závisí Jeho život. Tyto síly byly obvyk
le zhmotňovány oo pot.sb démonických masek.

Stejný druh zkušenosti nás postihuje vi ..nech. A zdá sc, že schizo
frenické šílenství Jako by ponořov lo pacienta zpět do takto kon
struovaného světa. Nepřátelské síly ho napadají a straší vc světů
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který stále více e více nabývá rysů skutečnosti. Ožívá e uch zemře
lí matky a trýzní pacienta. Jek neovladatelnou sl stvá tuková po
sedlost, Je vie! t nu naší pacientce« V posledních letech svého ži
vota podřídila všechen svůj čas sbírání a nulování kamenů, hromadě
ní jejich zásob všude kolem sebe« V prostředcích, kterých užívala
prá své výtvarné vyjádření, lze vystopovat určitou monotónnost«
NÚkdy se Jí podařilo vytvořit z hlediska estetiky pum; mč "dobrá*
tváře, obdařit Je symbolickou silou, kterou st nechala fascinovat«
Byla však zbavena svobody vhodného užití svých tvůrčích schopností«
Byla však zbavena svobody vhodného užití svých tvůrčích schopnosti.
Byla otrokem démon * své nemoci. Jediným východiskem byla pro ni se
be vražda.
Pacientku byla do nádcho lé ení přijeta ve v; ku 54 let, doset let
po propuknutí její parunoidní psychózy. V ústavu strávila rok. Po
propust ní se nám ztratila z dohledu, o Ji Jím konečném osudu jsmo
sc dozvčd li až □ 11 let pozdi Ji, kdy nás její sestra zpravila o
Ji Jí sebevražd; u přr dcházt Jících 1c tt ch příprav.

Získali Jsme následující fakta o d dičné-m zákl&du choroby pacient
ky. Z otcovy strany byly známy případy schizofrenie, kterou byli
postiženi tři z osmi Jeho potomků. I odinu žílu v Jednoduchých úle
slušných podmínkách. Harmonický vztah mezi rodiči byl narušován ot
covým autoritářským charakterem. Pacientka m lu přesto diky matči
ni laskavosti a dobromyslnosti šlsstné dětství« Po mate ln i smrti
však osmiletá dívenka ztratila předchozí šíastný kontakt s okolím.
Dobře sc učila ve škole. Přesto nemohla pozd. Ji realizovat svá přá
ní, týkající se vlastní budoucí kariéry. Podřídila se plánům své
ho otce. Zpočátku si vydělávala nu živobytí Jako vychovatelka, pozd"Ji se starala o osam lého otce« V Ž3 letech sc provdalo za Jisté
ho vdovec. Jeho prosbám vyhov lu ze soucitu k Jeho di tem. íí^nželství
to však nebylo slastné a po sedmi letech skončilo rozchodem. Pone
chána vlastní sob. stačnosti se pacientka díky své píli a zdatnosti
vyučila švadlenou« Podařila sc Jí tuk získat pravideIný příjem.
Žila v ústraní, bez kontaktu sc svými sourozenci. Ve věku 44 let
onemocněla. Byla přesvědčena, že její zdraví Je poškozováno úklad
nú tvořenými škodlivými pachy. Věřila, ž- sc v noci ponoľuje do hlu
bokého, skoro až umrtvujícího spánku, ze kterého se budila vyděše
ná a plná strachu. Na obranu ponechávala na podlaze rozsvícené zá-
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řivky. Určitou útěchu Jí poskytovaly dlouhé hodiny bloudění v po
lích a lesích. Byla však přepadávána sílícím str chrm, žr ona i
JeJÍ sowrozínci budou zničeni úkladným spiknutím. Trápilo sc myšItnk-mi na sebevraždu. Vedena svým strachem, rozhodla sc podřídit
léčbu. ífnožstvl sedativ Ji do určité míry umožnilo oprostit se
o myšlenek no pronásledování a poškození zdraví. Mikdy av však
nepodařilo úplň Ji ocd lit oe! sv ta při ludö. <dyž opustila ústav,
ztratili Jsme JeJi stopu, žílu v naprosté odloučenosti od lidí. Po
Jed náct let dokázala vzdorovat t sn mu stvř*ní nemoci. Poté boj
vzd. la. M.vunó kanu ny, kterč tu po ní zastaly, Jsou svědectvím
jejího utrpení.

přt ložil íolcipaa Youqhurta

PROCHÁZKA S FAGEM - KIM JONES
LA PL FÜR ANCL í Kl , JUNES - FAG DRAG
VÝPADOVKA NA HÚLXYMJOD, 10 KVfTLN VJ80 /3 RÄNÜ/

Je »30 r^no, Nemôžu spát, 'okouším sl nandat vodítko Homérovi,
mojí šedý homosexuální kryse. Tisknu ho moc pevn • Nrmůží dýchat.
Kol-bujř. Tyslítn, Že. Jsem ho z «bil. Cpu ho do pytle a beru do
svýho auta. D^vám ho ua kufru, uje konstrukci a muj leduj pse
ľ eg jsou přivázaný nahoře, n z Jnlm bíd dle Jt kyblík blitu.
Jecu nu hollywoodskou výpadovku a parkuju. -úžu se Mátím u nundávám si konstrukci na tilo. Je Jaut žlvuj. Vykroutll at z vodít
ka. Nechávám ho v kufru. Jc 3|M ráno. Vleču avýbo pse Fuga n uli
ci. V tuhle noční dobu tu nikdo ntni, Jt n policajtský auta a taxí
ky. Jette nevidím žádny ho homouše. Jdu po chodníku západním sedUNNI«
No rohu stojej dva homouši. Jeden fiká, Žt v> na .lám J. k pr Muv k.
Druhej sr ptá, Jtstli Jt mi zimu. Alkám, 2 pokud si hejbu, tak ne.
Přijíždí fotograf /Charles/, 'řivizl ho Ji ho žena. Vyskakuje z dží
pu a fotí m • Pokouším ut vypadat zajímavá. Jeden černi J homouš .t ptá blízko mýho uchu»”' sil m t» n koí«n fotí, tak by ud l< 1 dobře,
dyby rni nevalil ňáký prachy nebo Já pudu a rozsekám mu ordtl*. 'rotoži nechci přijít o fotograf, hned n. zur Atku pirfirmencr, pítcházim ulici. Ch-.rlt s Jde ze mneu, fotí kolt m. Potkávánu Jinýho
hornou, e, bílýho. Jc. usi z ' rnutvk. Jdrm spolu r mluvíme o poča
sí. Pak bíltJ homouš potkt žlutýho homouše « zmírej »pólu v čurný
aleji. Já a Ch rlrs Jdcm dál ke Groumanovu čínskýma divadlu. Tro
chu prší. Jt to Jen takový slin J í mrholí ní. Nohy - ruce obtlsknutý v betonu báječně jlskřej od poulí'nich svítilen nad néma. Jsem
unavenej u Jr mi zima. otáčíme a vracíme se k mýmu utu. Loučím se
s Charlesem, přld lávám vybavení nu auto a Jc.^u domů. Je asi 4 i ID
ráno.
Druhf J den h; ru v bav: ní, avýho
f aga a Homéra do L.A.C.í •
k cht1 byolí v . t < n . rulerií. Chct - dentev t Homéra, utajíme
v učlf-rii. -Jrohlížímt sl Homéra, kterej J» v svý kleci. Ráchel mi
říká, 2c si v>lrlb r nk/ na dírce Jeho prdeIky. Vysv tlujf mi, že
krysy potři bujou hryz&t .-oír, «by i ly 1< Čí trávf ní a taky n<. st~v ní hnízda. Poráhá Jlr ta při sraní a cit J se v n m bezpečná.
Galerie se zavírá. Fwchtl bert Honore a Jdem- k výt hu. Homosexuál,
kttre j stojí blízko výtahu, e lé Herr'rov1 áost nemravný návrhy. Jdš-
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lá ne nk-lou krysu dost nezaubalený gesto« Rächt 1 ta kryse zakáže,
mluví nu ni a jde do výtahu« Hut'r jen začenichá a důl strnule c ví
do prázdna« Homosexuál vypadá dost zklamané« Tvrdí, ži Jeůt< nikdy
ntd 1 1 sex s xrysou. Alkám nu, ai vozkusí jinou krysu e dávám mu
co nejlíp na srozuměnou, Že ji stli si nedá říct, tuk by moh utržit
kopanec i o prdí 1c« Takhle st před ženoma « krysíma čas od času cho
vám« Tis'<nu knoflík a výtah odváží Ráchel
Huméro dom^« Jedu do
svýho bytu« uám« i rvní noc Li z hon/ro.

HIGH AhfGHÍ*Na Fall / Unter VJ3U
přeložil icipSH Voughurtu

PAUL KLEE V DRÁŽĎANECH

Chci posunout věci na druhý břeh,
na pradzemí psychické improvizace*• •
Je pro mě důležitěji! umět se soustředit
na obsah skřínky s barvami nei studovat
přírodu, abych byl jednoho dne schopen
hrát svobodni na klavír svých barev»
Paul Klee
Od 7»11»19^4 do 9.1.1985/báječný dárek k vánocům/ se konala
v drážďanském Albertinu výstava Paula Klec.
Do DráŽÍan jase dořešili omylem už v den slavnostní věrni*»
sáže/6.11./, a protože se nám nechtělo Čekat do příětího dno,
kdy se výstava otvírala pro veřejnost, neobývalo,nám než nasa
dit profesionální výra» a proniknout skrao několik ovysilaökováných Strážců umění» Dobrovolně jame ao vlak tím zavázali
vyslechnout vícero obsáhlých projevů - ředitele Albertina, ře
ditele Kunstmusea v Bernu, ředitele Nevímčohoještě, Švýcarské
ho velvyslance v MDR| zda sajímavých či nudných, nemohu po
soudit, neboť byly předneseny jazykem mni vskutku cizím. Pak
už jen zbývalo se trochu aklimatizovat, přestat vnímat verni
sážový cvrkot a skrze dámy, předvádějící své nejnovější toa
lety, a hloučky*pánů od umění* se prodrat k obrazům»
Valná většina vystavených děl byla zapůjčeno^ bernského
Kunstmusea a bonnských soukromých sbírek» Dohromady bylo vy
staveno 318 kreseb, grafik, akvarelů a pláten, z toho jen
asi 15 ze sbírek východoněmeckých» Kvalita instalace v pro
storách Albertina plně dostála vskutku jedinečnému významu
kleeovské výstavy, lamě bychom hledali v poslední době ob
dobný počin u nás, není tedy ani nožné srovnání»
Expozice byla členěna do jednotlivých sálů chronologicky,
s důrazem na významné tvůrčí periody Kleeova života/např.
jeho pobyt na Bauhausu ve Výmaru a v Dessau v letech 192031/» Díky obsáhlé prezentaci děl ze soukromých sbírek se
známila výstava návštěvníky s jeho méně reprodukovanými,
tudíž méně známými pracemi a umožnila tak komplexní pohled
ne Kleeovu tvorbu/zahrnovala i jeho nejrannějěí práce v pěti
letech - kresba tužkou/.

Kle« se představuje »počátku zejména jako kreslíř, pozdě
ji se přiklání k projevu malířskému, Fotí následuj« syntéza
obou aktivit/černobílá kaligrafická malba na plátně/» Na
vystavených pracích bylo možno vysledovat stopy událostí,
které zasáhly významně do jeho života a naily zřetelný odraz
i v jeho tvorbě! např. přátelství s Kandinaký* a karoem/obálka pro Dlaue Reiter/ nebo cesta po Tunise v roce 1914,
která výrazně zapůsobila na jeho barevné cítění/do tá doby
byl Klee převážně kreslíře*, jen příležitostně maloval akvarele*/. To této cestě nastává příklon k jasným, teplý* barvám,
k projevu v barvě vůbec. V témže roce Klee pißei"Já a barva
jsme dokonalí spojenci, js«* malíři"
Faul Klee ná* představuj« novou přírodu, přírodu snovou
a fantaskní. Reálné tvary se rozpadávají, aby «« opět spo
jily nabývají oč nových významů, častým motivem je * lipka,
směřující k jakési podstatě zobrazeného. Opakovaně užívá
kaligrafických znaků - graficky čistých a pevných a zárověň
variabilních, nalířských. Vřechno jo dynamické, i krajina
je na Klemových obrazech v pohybu. Jeho paleta je provoku
jící, zářivá a *dlá. V pozxxáakách, které vylly za jeho půso
bení na Bauhausu pod názve* "Pädagogisches 3ki»enbuoh", za
chytil, byt útržkovitě, své teoretické principy}"Účine s«
poznat věc od kořen«, učíme se prehistorii viděného. Ale
to jeětě není nejvyěěí stupeň umění. Na nejvyňěím stupni
začíná tajemnost,"
Dílo Paula Klee tvoří z převážné větviny plátna a kartony
malých rozměrů. Hutností sdělení jo i na *alé ploěo schopen
dosahovat neobyčejného účinku. Klee, silně individualistický,
a přesto sdělný, nabízející území svých snů. Bud« snazší do
něj vstoupit, vezmeme-li za svůj j«d«n z principů Kleeovy
tvorby("Intuice sesedá ničí* nahradit."

Paul Klee se narodil v roce 1879 v ^Ůnchenbuchsee u Bernu.
Studoval Akademii v l’nichrfové, pobýval v Paříži a v Itálii,
poté se vrací do Knichova. 1920-31 profesorem na Bauhausu,
1931 profesorem na AVU v DŮsseldorfu. 1933 opouští Německo,
odjíždí do Švýcarska, kde pracuje až do své smrti v roce
1940/Muralto-Locarno, Tessin/.

sir 'dwin Landseer

ROBERT RAUSCHENBER

— 60 LET

nar. roku 1S25 v Fort irthur, Taxas
Zní to trochu noiWřitalsá, eis jo t* tak, tedoGátlK/ Jasu v Hvet*

ôleváka určité výsaaaatfs oesníkos a psota al «yells, io ani náa neuškodí
pžiposossiit sl pár «yžlonok, Jestli ta Jás s takového usáleo jaka Je
Fobert r«usehsnber*. Hasí roshedná v «ýoh silách vybrat ty najlepší, als

doufán, ie se ni podaří nastíní alespoň ta, os Jo reshodná aktuální 1 pre
nás.
Žijeso, pratalo si silone utvořit votah k věčen, které nás obklopují.

Y* Je payohycká 1 payoholerická skutečnost. Fis druhé straně praktické nut
nosti ( stát spřína a statočné a s'stat noaraaáni ) přlnáií taste vstah
dví navsájem doplňující oo alternativy » v Jedné vítání objekty nad náčin
Já a Jsou pak odráženy na náklad* pocitů stnaohu a dluhu, nebo Jako ideali-

oase, projekce a natoriální rosHření। - ve druhá Jo objokt hluboký« usnánín
své nosivislé exlatanoo Jako vlastní viol a práva. Nosí nutné sďniaňovat,
io tyta extrém! polohy vystupuji Jon vsáoně nepsalohen^.

Vočkoré optické usání ná oo dilat o objektivní« vstahon. Nos*io ta být ani
Jinak. Každá alternativu iluaieniasu nobé abstrakce, reliéfu nebe plochy»
rytau nobé intervalu, přináší dílo buí k ní stu idostifiknoo Joke připojeni

bližšího nebe k posnání vadáloaé celistvosti. Jo Jednoduchou skutočnosti.
Io s určité vsdálcnosti «Mose sposerovat na velkých plochách určité roliéíý
a obrasoo, které na nás velni silní vnitřní 1 vnčjšni účinkují. Při pečlivé«

ponořováni véd, po JoJich důkladné* preskouertaí nám posít, io nisi hranice

nosí náni a vnější« sváta«. Na druhé stran* posiluje Čistě optická skutečnost,
která není doplněna dotýkán, pocit odloučení nesávislé existence toho, oo J«
vídáno, a ve atejnée aayslu, toho, kdo ponořuje. Prehli Set pesem* ovit v Je

ho opravdovosti - herouená a bolestni, snesené ponnávet to, oo existuje vn* nás.

Usání synbilisujo tento váiný vstah akso Jodnotu na'ehe vnitřního ži
vota, jednotu, které Jo náni sehmována. rwolujo nás představit si a prosí
vat určité vstahy bos pocitů lítosti. Jako něco, čin sísAtéváse a ničeho doao-

hujeso. Usání nabísí analogen pre onen oautný, žárlivý pocit Jednoty a v*esi,

pocit navalování kontakt^ na určitých úrovních.
V Fauechchborgovp případě Jsou rosdily nestřeny tin, ie poulívá roálnýidi
objektů a ne Jejich rapredukcí, části Jeho koeblaacl vxbusujl nail poscrnoct

Jaks všechny ostatní věci v obyčejné« evěV - nutí raio oči sachycovat je
jich struktura, barvy, tvary, look atd. To nosí jedou * násor^, který Jo
né vnucován. Jo ta jeho přiřečené dědictví Jako objektu.

rauschfiob«rg m monaží o přemdelování abjoktf, «by nda ukáial novou
mučasoeat a nesninitelaých ráecíoh, nýbrí • spolupráci a objekty. A přmto

jaou Siati jeho «1 amtevooy v jistých mudržaýoh oeloích. Teuacheteborgovo
téwa t jeho pravoúhlých kon^bicich je plech» Jasné, mnucené kespoaioo, vo
které nejde každý objekt a mteriál svó siato«
"Chtěl jem vidaei skucit dosáhnout díla, ktoré by mchyoovalo bohatství

a kmplaxmat, kterou jam viděl ekele sobe /.../ Foknulíi m proem«
tarat určitý počet objektu a ploch, tak aby byly oovobosony jyk jen je to
nožné, od subjektivních intencí ... aby byly pracantovíay vo ovi vlastní

identite, siate toho, aby slsuiily k néjekánu účelu, pre ktorý

m

já aán vi

dení rsshodnu. Tak sshu bohatství asociativních hodnot, ktoré smd vŕci obsa
hají, nechat existovat v tolika úrovníoh, kolik jich existuje. (1101 tratet

divákem. Jom atojai překvapen tía, oo m objevuje při ksnbimvání, jako
každý druhý."
"Chci udělat každého odpovídaje. Jo m Sam, aby jene opustili avímvé
nonvoace, do kterých nás vnutili hiatoríci." - "Individuální dčatejneat
divíka je hlava!• Složitíjii než důstojnost unilce. Divák jo sin odpovědný

so

to, oo uvidí. Kdo ao neptá, ten oe nedoví. Tak by to také nils být v li«

votř. Kejo auti-paychoaaolytická teorie říká i Tui hrdý, že asistuje*, nope«

piroj to a nečiti ae dlužen. To vio aá být přím v tvé aysli. Konfrontuje

to tebe m mbou maýa« Jen když mined žít a odváŽÍS oe být přitm, teprve
pak budei vidit víco.1

"Chci aa Integra vet techniku do avá práce, abych přineal více humnlty

do technického rosvaja. tychlý pokrok vidy rospoutá bray neuvěřitelnou re
voluci. Je úkolea uailcA, konfrontovat opoloSnoot a vidu v pravda anyalu.

Jame přilli líni žít ve akuteSnoeti. Vymlésáeo lahoe jném pro nové vědec
ké objavy, protože * nich nim v sákladi strach. ProS ukrývám např« m-

chaniosua tolofanu do mprShlodné krabice? dyby byly průhledné, bude m

i prWmé žem v donácneati am Žit aloopoň trochu pochopit jeho techniku«
Křečovité m pokouiím žít v ninuloati, ale jen dnešek opravdu mlatu je.

žijoi toä, a oo m atam nitra, jo hlavní. "7 čare ji ok" atratil av*j anyal."

•

x dostupných promni vybral a přeložil pkp ......

800 KM A 30 HODIN NA KONCERT

SKELETON

CREW

Domnívá-11 sc čtcnáx* že hodlám popisovat nijaký hudební zážitek
sc vzdálenějšího koutu Fvropy, pak bude potreba* abych ho hned
z kraja a tohoto omylu vyvedl. Počátek mé pouti začíná přímo v zr ci Prahy. Plánovaná akce se překládá ae dne na den až jednoho
rána...
Z rušných miet hlavního mieta chvátá hrstka informovaných na Hraddánskou. *am všichni postávají* pokukují po sobi a dekují nanepasitelo** který by jo savedl k vytouženému cíli, takonee prevládne
myölenku, že koncert by ae mil konat v obci sváná tredokluky.
Utrácíme první koruny ca Jízdenku a vydáváme se vstříc neznámu...
Jame na místá. waradná postáváme na saotávoe. Dvojice lidí ee
oddělí a postupně v'lehni*vedeni matnými piedetavami* misí v útro
bách městečka. Objevují ae i dalfií potenciální náv tívnícl* kteří
<oralii v automobilech a nyní zbavují místní konzum zásoby rohlí
ku a tavanáků. . onečně se všichni rozhýbou a míří pxeani vytýčeným
směrem. Ve chvíli* kdy je vše na dosah* sestaví /a obvyklým skří
pením brzd/ v protisměru auto a s i J vystoupí "spasitel". Pilná*
3Í vfiak Spatná správy. Nepodařilo so sojistit aparaturu, a tok
odměnou sa první kilometry je jen chvikový pohled na 1 redo Friths*
mýtického představitele avantgardy* jehož někteří ilastlivoi moh
li před deseti lety ohlédnout v žucemá o formací Art dears. Z su
ta se vynoří dlouhá vyzáblá postava o pestrobarevnou lálou. Jo to
druhá polovina skupiny Skeleton Crew * xoo Cora. Ale po chvíli již
uhání červeny automobil k /lastnčj ím vodám. JdJíždíme e myslnou
informací* že dnes večer v Klence. Dkamitö organizujeme epolečno
cestu d3 Bma...
0 několik hodin později až /se značným zpožd ním/ vyzvedává dolmenoký beetle u Lékařského donu na I.r.P. a kilometry začínají naska
kovat. Do moravské metropole dorážíme téměř na poslední chvíli.
Okna Klenky však sejí černotou, xosádky daliíc^ dvou automobilů
postávají bezradně okolo. Sěkolik vysláno! ss snaží telefonicky
zjistit skutečné místo koncertu. Ujímá se nás "portorlkěnea" a ne
daleké ubytovny, .topy jsou velice mlhové /později jsem ae dozvě
děl* že jeden Slovák* kterému jsme volali o místi konání vádii*
ale bál se nám ho říct/. Kéž prlvodoe se snaží zíokat typy od slzetnich akvizic. Už to máme! řeparkováváme vosy a začíná kalvárie
nočním Jenem. • ledárno starý pivovar* ale atopy ae točí ke stadionu.
Místo vytoužených Skeleton Crew včak pxes sklo zahlédneme pouze
uokejový zápas dvou místních junior? kých drubatev. růběžně z,ou~

dallí telefonáty, Lskonec ae aai v půl deváté dostáváme
ne -jíeto, kde měli áčaetníci koncertu eras pred třemi hodinami,
ľekoho napadne, že odtud odjíždějí autobusy do Líšně, kde se ko
nal« také valná hromada, o níž jene psali v sedmičce. Ve spěchu
se vracíme k autům, ale poaději se i tato naděje ukáže fale&nou.
Vyčerpáni uléháme po půlnoci, abychom se utěéovali, že snad ni
tra mají přocejen hrát v i rase..,
A dal i místo srasu. Lapétí vsrůstá. Lidí přibývá, V učíeh nám
sní skladby «« alba Leem ao xalk, které Jsme si všichni pil v erejáí mabási měli možnost poslechnout na stiídačku na walkmanu.
Konečné, Ledy se hnuly, Odcbásí valná část, "fpssitsl* nás pro
sí, abychom posečkali chvíli. Že nemůžeme odejít vlichni najed
nou, Zůstáváno o pxíslibem, .e se pro nás vsputí nčkdo vrátí,
Daluí vohul, Po dvaceti minutách marného vyhlížení oe vydáváme
nejistě po stopech smiselýoh. tentokrát Jeme úspwůní. OČesává
nás miniaturní dievéný domek se «ohradou /na atrámech Jaou J ši
tě docela dobrá Jablka/, Zevnti os linou duéoné tóny* Vnikáme
do naprosto přeplněného sálu, kde by se dost tísnilo i dvacet
lidí, Polovička prostoru Jo vyplněna "pódiem* a no «bytku se tís
ní asi lbO kttáx posluchačů, -les hradbu til není pochopitelné
nic vidět. Vyšplhám se alespoň na chvíli po elektrickém vedení
nad dav. Jednou nohou se opírám o židli, na které stojí Jež tě
pět dolůich svědavců a na chvíli sputrím vystoupení v plné krá
se, Oba členové obsluhují nohama bicí, Fred atxídá několik ky
tar o houslemi, vypomáhá si také o asi ma a tapes, lom hraje pře
vážně na cello nebo baskytaru. Vypůjčené amatky ejevně trpí pod
náporem vitality, s jakou oba členové seskupení dávají do svého
vystoupení, hustota vaduchu v sále se nedá vydržet, Odchásím
sledovat ebytek oknem, Repertoár odpovídá obsahu desky Learn To
Talk* lom Cora se opravdu rozjíždí, IrotoŽe nestačí uchopit pa
ličku, hraje na bicí smyčcem, laké Ired Frith střídá akordy s
hosy na virbl. Oba mají doslova plné ruce práce, riísnivců roc
ku v opozici přibývá i sa okny. iMehdmí hit It*e Fine a jeSté
několik přídavků, ale Je potřeba končit. Včichnl oo roschásejí
do uplývajícíbo odpoledne. V průběhu vystoupení se podařilo od
pálit Joden reproduktor, Jinak je bilance poměrně uspokojivá.
2o lapěSněm turné po Fvropě dostali tedy Skeleton Crew prostor
/několika čtverečních metrů/ i u nás v frass /v <jmě jich prý
bylo víc/. Fred "příliě spokojen" nebyl a už asi hrát nepřijede.
Ale jinak to bylo celkem fine.
jím

zyrr gabba

FRí D FRITH, polovina skupiny
SKELETON CHE4, při pr. žském
koncertu*

REPLIKA NA ODEZNĚLOU FÁMU
Rozhovor - rozhovor - rozhovor - rozhovor - rozhovor - rozhavoR

No tý noži zahrádce zemřel mravenec
utopil se v omáčce než bys řekl švec
zaplakala Anežko, smuten byl i Jan
mravenec byl slávnostná v zemi pochován
/z textů skupiny Dvouletá fáma/

Když na zahrádku české hudební scény počátku 80.let ttrhla tribunská a rudoprávní ruchadla, uhynul v rozorané půdf nejeden mra
venec. Historické taženi proti tzv. české nové vlnň vyprázdnilo
podia, zčásti i sály. Klíčová pražské scéna Junior klubu Na Chmel
nici vyhlásila rekonstrukci a její brány se zavřoly. Hladina adrena
linu v krvi pražských Anežek a Janů se poněkud vzedmula. Po Čase
však zbyl Jan pamětnický úsměv a trochu toho Jedu Jak na srdci,
tak na Jazyku. Čas zředil vyhrocenou atmosféru. Ledy se pohnuly
na Opatově, zrekonstruovaná "chmelnice" začalo znovu, i když se zvý
razněným divadtInickým make-upem, fungovat. Vedli Dybbuku, Gará
že, A 64 začaly vystupovat skupiny Juko Babolet, (Tlama Bubo, Krás
né Nové Stroje, Jasná páka pretransformovanú do hávu Hudby Prohy,
čokův (Hoped. Česká nová vlna o sobu znovu dává vědět. Celé děni
však pozbylo mnoho ze své spontánnosti, přibylo odpovědnosti, kaž
dý si Je vědom Jakési nezdefinované Kronice, kterou nelze překro
čit. Celému "hnutí" však chybí Ještě něco podstatného — dvě nej—
lepší skupiny celé "chmelnické" éry pražského rocku nehrujou e v
sestavě, v Jaké Jsme Je znali, už nikdy hrát nebudou - mluvím o
Pražském výběru a Dvouleté fámě.
Rozhovor, který na následujících stránkách "otiskujeme", se
uskutečnil před rokem a původně byl určen pro vytištění v Jiném
časopis«. Je veden s baskytaristou IVANEM ČENDOU, členem bývalé
Dvouleté fámy. Názory, které Jsou v rozhovoru uvedeny, Jsou osob
ními názoty tohoto hudebníka. V žádném případě zde Ivan Benda ne
působí Jako tiskový mluvčí celé své bývalé skupiny.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Začněme od Adama. Kde hledat počátky Dvouleté fámy?
1B: Já tyhle úplné začátky nepamatuju. Přišel Jsem totiž už ke sku
pina, která sice vznikala, ale Ještě nehrála. Nebyla Ještě kom-

pietni. Něco už byla vymyšleného, ale rozhodně Ještě nebylo nic
nezkoušeného. Jeda toho přišel asi tři čtvrtě roku po tom, co se
ostatní poznali. Takže ty začátky objasním pouze pomocí Jmen.
Nejdřív se dali dohromady Roman štefl, který pak odešel na vojnu
a nehrál tedy s námi, se Zdeňkem Xonopáskem /bicí/. Pak se postup
ně přidali Martin Vik /kytara/ a zase přes Romana Jana Macháčková,
dnes už Vlková /zpěv/. Ješt sem měla patřit Jedna zpěvačka - Da
na Králová - ale ta založila rodinu a nehrála s námi. 0 mně se doslndhli nevím Jak a Jednou mi zatelefonovali a Já to přijal. Dvou
letá fáma mohla začít zkoušet.
Na zkoušení však musí být zkušebna.
IBl S tím Jsme tenkrát problémy nemuli. K dispozici byla totiž zku
šebna naprosto perfektní. Byl to Jakýsi chladící box ze začátku
století, vybetonovaný, ve strém dome; na Starém Městu. Tady se da
lo zkoušet vpodstatě kdykoliv. Byli Jsme tam vždycky tuk od sedmi
do dvanácti, Jedné v noci. Pětkrát, šestkrát do týdne.
To Jste mnoho času strávili spolu. Nevadilo to?
IBl Naopak. Vôbec základem společné práce bylo právě to, že Jsme
se děsně stmelili, rychle skamarádili a byli rádi, že môžeme být
hodn- spolu. To bylo to ncjskvšlejší. Dali jsme sc dohromady kvô
li muzice, ale hlavní mezi námi bylo to kamarádství. No u ta mu
zika, hlavně zc začátku, ta z toho vlastně vyplynula. Věděli Jsme,
co chceme dělat, i když Jsme o tom moc nemluvili, o nějaké formě
nebo tak, to bylo vedlejší. Věděli Jsme, co chceme dělat a tak to
z nás prostě lezlo.
Jak v takovém přátelském ovzduší vznikaly Jednotlivé skladby?
XB: Často se začínalé od kytary, kytarového motivu, nebo od bicích.
Alt. hlavně Jsme vycházely z toho, že každý nástroj musí mít svój
motiv, svůj nápad. Ne něco takového, Jak se to normálně dělá - vy
myslí se zpěv nebo melodická linka nějakého nástroje, na to se udčlá harmohie a našmudlí se do toho basa, která si už Jeda podle
akordů, basák si tom hraje, co ho v té chvíli napadne. Neříkám,
taky to může být dobré, ale my Jsme to tak dělat nechtěli. Každý
nástroj podle nás musel mít nápad. Jen Jediné omezení tu bylo.
Totiž to, že ten, kdo přinesl prvotní nápad, měl právo veta. íTohl
si tedy poslechnout, Jak mu do toho ostatní vymysleli nástroje a
když to nebylo podle Jeho představ, tak mohl prohlásittNe, takhle
to nemá být...A buä si to upravil podle sebe nebo si nechal naser—
vírovot Jiná řešení. Takovým způsobem vznikal ten hudební podklad.
Do toho se pak udělal zpěv a na zpěv texty.
Texty byly také z vaší dílny?
IB: Vpodstatě ano. Psal Je povětšinou kluk, o kterém Jsem tu Ješ

tě nemluvil, 1 když byl taky dost důležitý. Petr Knotek. To byl
vlastně pátý člen skupiny. Všude byl s námi a psal ty texty.
Jakou úlohu u vás texty hrály?
IBs Byly to drobečky, které doplňovaly vyznaní. Ale tak ber všech
no. lYiuzika, Jednotlivě nástroje, pádlové vystupování, to všechno
Jsou zase Jen Jiné drobečky, která všechny dohromady tvořily po
jem Dvouletá fáma. Jednotlivé drobečky, to byly Jednotlivé nápa
dy. A z Je notlivých nápadů se skládal celek. A Ještů k těm tex
tům - hlavně v nich nehledej nic hlubokého, stejné tak v názvu
kapely, žádné symboly. Prost Jen tak, co slyšíš, to slyěíŠ.
Hudebník nežije ve vzduchoprázdnu. Neubrání se tomu, aby byl
zvnéjší ovlivňován. Co ty na to?
IB: Samozřejmě. Pokud mohu mluvit za sebe, poslouchám King Crim
son, Talking Heads a v době existence Dvouleté fámy Jsem poslou
chal hodně novou vlnu - Police, XTC, UB 40. Z či ských kapel Dybbuk, svého času Richter s íftamo Union. Z profesionálů Marsyas, ně
jaký Jazz. Pražský výběr Jsem slýchával na festivalech« Vždycky
Jsem sc těšil, až Výb r zohreje. U nich byl ten přístup k hudbě
trochu Jiný než u nás. Nebylo to všechno úplň, původní, ale zas
to dohán li profesionalitou výrazu. Bylo to dobré, Jtlj to. ffioc
dobrý byl svého času Hladík. Uměl to s nástrojem u zvukov byl
na výši. Ze Světa hledačů Jsem zvukově žil hrozne dlouho. Ne Jako
z nahrávky, ale z toho, co tam Hladík dělal s nástrojem. Kdo mi
mnoho ukázal ohledně toho zvuku a vůbec práce ve skupině, to byl
Jirka Křivka, kytarista bývalého Zikkuratu. To byla taky dobrá
kapela, často Jsem s nimi Jezdil a měl Jsem dokonce po odchodu Vlléma čoka k Výběru u nich hrát basu. Ale oni se stačili rozpadnout
tak z toho sešlo. S Jirkou se dá Jen hrozné těžko něco dělat.Je
výborný muzikant, ale hrozné zvláštní člověk.
Nikdo z Dvouleté fámy nebyl profesionální hudebník. Jak Jste na
tom byli s hudebním vzděláním?
IB: Každý z nás dělal aspoň hudíbku. Martin a Zdeněk Ji mají dodě
lanou, Já ne /d lal Jsem Ji na piáno/. Jana má zas
dlouhou
praxi ve sborech. I teď zpívá občas s kamarádkami, na svatbách a
tak. Cňá z těch sborů vycvičenou hlasovou kulturu a hlavně takovou
tu disciplinu ve zpívání. A to Je VtImi důležité pro to, aby ona,
takový subtilní človíček, mohla zpívat s kapelou hrající přes apa
raturu. OYíla Jen potíže se zpíváním na mikrofon, ale to často
byly potíže zvukařů. Neměli proste aparaturu na to, aby mohli sní
mat takový zpěv, ale doplním Ještě odpověá na otázku po hudebním
vzdělání - Martin teá chodí na lidovou konzervatoř, na kytaru.
Jana tam dělala dramatický obor, ale te3 už toho nechala.

Janino postaveni va skupin* bylo asi dost výjimečné.
IBs Ano, mála velký význam pro celkový výraz kapely. Na ni sa zojtófovaly oči diváků na koncertech.dna dávala svému 1 našemu projevu
osobitý ráz, který se projevoval takovou tou dětskou stylizaci zpě
vu. Ala měla rozhodná význam i pro nás. Byl to člověk, náš kamarád,
ke kterému Jsme samozřejmé Jako kluci cítili dlouhou dobu Jen kamorádstvi, ale dalako vic Citová ^odbarvené, než ke klukovi. To tom
také měla svoji důležitost.
Při poslechu nahrávek vafti skupiny má často mertinův způsob hry na
kytaru upomenul na Roberta Frippa*
IBs Je to možné. Asi ho Martin také Často poslouchal, nie Já si my
slím, že to, co hraje rasp, hrál, není nijak přejímaná. Jé v&řlm to
mu, že toho strašné moc Je z něj. Je úplné áilený. Hodné cviči, nevím
jak ted, ale tenkrát určité. V té dob* /léto 82/ Jsme občas, když to
ilo, spolu i bydleli. A to se člověk ráno probudil a Marlas už dávno
chodil po bytě a cvičil a cvičil, iéekal déan* moc, od ránu do večera*
Hodné lidí ted říká s JÓ, Dvouleté fáma, to Je ta kapela, Jek móla toho výborného bubeníka.
IBs No Jo, Zdeúkév názor ne věc byl, žo neumí hrát bigbeat, že vždyc
ky néjek hraje, ale neumí blgbeat. Takže hrál tak, že lidi vlastné
pořád překvapoval* A hlavne byl dobrej* hodné dobrej.
A Jak vidi* sobe coby součást Dvouleté fámy ?
IBs No, Já se vždycky považoval za huchbné nejslabóího Člena skupi
ny. Spí ä jsem ty ostatní doháněl. Nestydím se to takhle říci, protože
vím, že ostatní z Dvouleté fámy byli fakt neobyčejní hudebníci* Ti,
kdyby byli schopni hrát nějakou populárnější muziku, tak vyniknou ne
uvěřitelným způsobem. Dni Jsou totiž »schopni ^s,ebe postavit kape
lu* A u Fámy bylo dobré to, že se dali dohromady a hráli Jako celek*
Zpět k historii kapely* Jsme na Jaře 1132, rozbíhej! se kanícrty.
IBs Ano, první testovací koncert pro zvané, nějaké festivaly, přes
léto parníky. Jamy, v Malostranské beseda s Janou Koubkovou a tak*
Trochu Jsme se otrkávali, měli Jsme problémy a akustikou sálu, sbí
rali Jsme zkušenosti.
A na podzim Jste začali vystupovat Ne Chmelnici. Jek Jste se tam vů
bec dostali ?
IBs Tenkrát to bylo celkem Jednoduché. Tem se to praktikovalo tak.
Že kdo přiéel a měl zřizovatele e papír na to, tak sc mohl se Schmidtmyyerem dohodnout a hrát, ffiohla tam tady hrát vlastné Jakákoliv ama
térská kapela. Musela se Jen snažit, aby měla úspěch a lidi na ní
chodili. Vyprodaný sál znarmnal smlouvu na další měsíc, nepsanou smlou
vu.

Koncerty Ns Chmelnici neprobíhaly Jen Jnkc odehrání nezkoušeného re
pertoáru»
J£: Ano, na tom Jsme si zakládali, Mysleli jsme na to, že Udí sé při
lil ne koncert kapelu nejen poslechnout, ale chtéjí 31 i vidět. Sna2111 Jsme se tedy svá koncertní vystoupení podřídit nějaké kompozici.
Lylo to kvôli pocitu, Že to takhle má být, žt koncert ntmá být Jen
co nejrychlejším odehrání» nacvičených skladeb. Tak Jsme si vyniýfileli
ty "ústřední myfilenky" jednotlivých koncertů, ty niti, která se tá
hly celým koncertem. A tak jsme přicházeli na ty mlejnky mezi akledbama, na vytvořeni šatny no pódiu, na svačení na pódiu. Bylo to všech
no otázka navození kontaktu s diváktm. Via okolo toho se dělalo spon
tánně, ole všichni viděli, Že to tak má být. Kdybychom hráli núco Ji
ného, bylo by to zase Jinrk. Kupříkladu kdybychom hráli Jako můj ob
líbený Joe Jackson, takový ten fajn pop, tak bychom přitom třeba za
se nájak pobíhali, měli stejný vohozy a vůbec. Myslím, že to tak má
vypadat. Tím ala aamozřt Jmř nechci odsuzovat takového Fripps, který
při koncertech sadí. "Pouze". To má zas Jiná důvody.
3ost času Jste na koncertech věnovali improvizaci.
IBi Ano, to zee vycházelo z natí neustálá potřeby zkoušet něco nové
ho. Při koncertech nás Časem už přestávalo bavit hrát ty stará včel,
nové Jsme nemyli a tak Jsme sahali k improvizacím. Nebyl Jsem proti
tomu nijak ze zásady, ale vždycky Jsem prosazoval, že Je třeba dát celt
mu improvizování mJaké maze, že Je potřeba vědrH, do Jeká míry Je
č lovék schopen v té improvizaci za sebou táhnout diváky. LI Fátny to
bylo dobré, Zden k s l;lartinem, na kterých improvizace vjížinuu stá
la, Jsou opravdu vynikající muzikanti, Jsou schopní v ImprovIzáci
objevovat, ale občas Jsem 1 Já - tedy vlastnú člověk jim v této věci
nejbllžáí - najednou ten náboj necítil. Nepochybuji o tom, že oni dva
ano, ža ti to tam m31i furt, ala Já už mél pocit, že to nejde ven, že
pro diváky to bylo moc. No a proto Jsem postupem času začal mít k im
provizacím záporný vztah. Já máta prostú rád, když už předem Je tam
něco vymyšleného, dokonalého....
Ta touha neustále něco zkoušet přlVfdle na svět koncerty, které se
Jeden od druhého občas 1 dost podstatně odlišovaly.
IBs To máú pravdu. tíkali jsme si, zkusíme to trochu Jinak a pak oe
třeba zaa vrátíme k starému schématu koncertů. Tek vznikl program
toho, tlěím posledního, "chrne Iníckého" koncertu.Každý z nás Čtyř al
bähetn koncertu mohl udělat svůj blok, kde sl mohl hrát na co chtůl,
s kým chtěl a Jak chtěl. Tenhle blok pak vždycky zakončil nčjjakou
skladbou ze základního repertoáru a přišel další .Vznikl tak docela
zajímavý koncert.

Část publika* tj.vačich fanoušků* přijala tenhle koncert se znočnýml
rozpaky.
XBí ho Jo* ale hevím* Jestli tito lidé byli našimi skutečnými fanouš
ky. Tihle totiž vátúlnou choulil
leseiníšMČa K.* což byla okrajová
skladba našeho repertoáru. Vypadala úspěšné, Udl při ní řvali. Jenfe
lidi* který skutečné fandili null hudbě, to nebyli ti* kteří řvou*
ze naše skutečné příznivce považuji třeba dva Jiné lidi* kluka a hol
ku, kteří za námi přilil právu po tom posledním koncertu a řekli t Dí
ky, dukujeme Vám aa bozkej večer.«•.Jo* nc za muziku, ulu prosté za
hezkáJ večer« To bylo moc hezké, ten pocit. To prostu byli lidi* kteří
nás 1 na tomhle koncertů* který byl Jinak asi nejvíc "od diváků"* po
chopili.
Koncart Je slavnostní událost* Ja třeba sváteční nálady« Jak Jste se
vy dostávali do tukové odpovídající nálady ?
IB: Plánovitá Jame sa do nuJaké* Jak říkáš* sváteční nálady dostávat
nesnažili« Ale fakt Je* že dusně důležité Je umét sa na koncertů roz
dat. Tukový profík Jc prosté profíkem prává proto* že přijde na pódium
s už Jede* od první minuty* umí to* ví Jak na to« Kapcln jako my se
nejdřív musí dostat do tenps« Jsou různé možnosti* Jak sa do tuho doatut« Třeba může pomoci i štamprle* z toho máš taky vcsnlou náladu.
Htbo se dá přijít dřív* rozehrát se. í:y Jsme to někdy řešili tok* že
ne začátek koncertu Jsme dávali nuJakou delší véc, která má ostlnútní
fijury* ostlnátní rytmus a nu té Jsme se rozehráli tak* že už to s mámti na pódiu bylo a my njohll hrát* co nás napadalo*
Zaměřovali Jste se tské nějak nu určení pořadí skladeb na koncertá za
hraných ?
IB: Ano* nu postup skladeb při kuňcerté Jsme kladli veliký důraz. Když
byl čas* tak Jsme o tom před koncertem hodná mluvili* každý sepsal
svůj návrh pořadí a pek Jsme se snažili své názory co m JoptimálnéJl
•ladit«Nůjaký klíč* hledisko* z kterého bychom posuzovali proč tak e
ne jinak ale neexistovalo« Vše řídila intuice a hlavné Jana dali na vý
s’.sdek diskuse« Dá se vlak říci* že pak byl program přesné daný* celý
průb.h koncertu promyšlený.
<romö přípravy vlastních koncertů* vlastního repertoáru jata se taká
včnovall Jiným Činnostem ?
IB: Jo* to bylo také zajímavé« Dostali Jame nabídku od Studia poezie
FF UK* které inscenovalo fi>áchův Máj* abychom Jim k tomu představení
^dčlali hudební doprovod« bohužel Je to už také pasé« Studio as roz
padlo a poslední představení »ájc pil příležitosti přehlídky ametárikých divadel v Kubínu nikdy koncem března 84« U co v í ájl šlo ?

Je to bez textových úprav, představeni režíroval Zbynčk Vybíral, což
Je Člavdk, kterému to ohromné nyslí s podařilo se nu udolat fakt
pčkné pořady / krom I 4Je jeřtž Loů bláznů « Barokní poezii/» Na tom
»4 ji bylo zdůrazněno, J&k nesmyslné a absurdní Je to vtloukaní té
hle básně do hlav mallnkcjch drtí. Jinak js to dúlané taky trochu
tradičné a ohlasy na to byly asi takové, že Jo to zsjin:« vé. žádné
přijeti bez výhrad, ale sni odmítnuti* Prosté zajímavé» A teß ta na5o hudební spolupráca» Jc to ros nčco úplné jiného, než co dčlala Fáf.¥$ Jako tuková»Akustické néstroje»»»»trubka, ptrkusa, Juna tam scatem zpívá nějaké včel, nůkde v pozadí Ja slyšet elt ktrické kytara,
v^chno studiová improviztee» To Je na pásku» A k tomu Je^tů živá
muzik« při představení. Licí a piáno, na které hrál Luboft, co o námi
zpíval Zom&séřlČe K» Bylo fakt zajímavé, tohleto, přínosné pro obé
strany» Skoda, že už je po v ä sei»
Co jste vlastné od existence Fámy očekáv»11 ?
IBs Hlavn- hrát a hlavné spolu» CHy jsme sl nepotřebovali nic vymýt*
let, proč bychom m 11 spolu hrát» Já vím, v každém Jr: kus ti kového
toho blgbcaiáka, který sl řekne, herjot, lidi to bore, to Já možné
budu 1 slávnej» Jenže v tyhle kapala toho bylo opravdu minimum» I já,
kt^rý Jsem k takovému myšlení m l dost blízku, Jsem se to mezi tömlto lidmi odnaučil» Samozřejmé, za začátku Jsmn mysleli, že bychom
snad 1 někdy mohli být profíci, tis to nás pustilo b^ham prvního čtvrt
roku* Néjaké takové ambice Jako rozhlcis, televize, k tomu Jsme zaujímali vždycky spí£ negativní postoj» Báli Jsme ae toho, uby nám
z ničích včel neudélsll něco hrozného» Mjoké »»»kováni před kame
rou ne playbuck, ns, to nrbylo nic pro nám» Nnlím Jediným cílem by
lo udélat sl přihrávky» To Je totiž nutné k tomu, abychom mobil mít
ne tebe napsaného zvukaře» A to Je moc důležité. Wy Jsme třeba Ne
Chrne lnici ten poslední můsíc nemohli hrát kvůli tomu, že klub ztra
til smlouvu nx zvukaře» Chmelnice totiž byla Jedním z dvou pražských
klubů, které míly svého čusu zvukaře» To znamená, že agentura ho pla
tila přes né» No o když to takhle už neálo, tak jsme byli vyřízeni,
protože Jsme neožili možnost nechat se ozvučit» Ty přshrávky Jsou
tedy důležité k tomu, aby se sehnal nökdo, kdo bude ochoten kenevrt
ozvučit» Ten zvuk je vůbec velice oí«metná vc. Kopala sama, pokud
chce mít kcalltní zvuk, nemůže spoléhat nc to, že si sežene vlastni
aparaturu Ha to totiž nikdy nesežene prachy» Takže se musí snažit
nékde sl zvukaře vypůjčit» A tady Je ten problém, že tenhle vypůjčený
zvukař nemá vlastná na zvuku té •«filé* kapely žádný zájem. Ideální by
bylo, kdyby nikdo půjčil aparaturu s kapela by sála svého zaintereso
vaného zvukaře, který by spároturu seitkloval pro potřeby té své ka-

pelu. Jenže ne seženete nikoho, kdo by péjčoval aparaturu bos sobe«
TeS otázke z těch smutneJúích. Jak coJde k tomu, Že úspténá ml««
dá skupina, Jakou Dvouletá fáma nespomš byla, se rozpadne T
1C: Prostě tu najednou až pří Ha vynikly některé rozpory mast námi,
rozpory silnější, než Jsme se sami cumnivaH.
ftluvíá o rozepřích osobního nebo hudebního rázu ?
Xül »‘o souviselo. V té kapele to spolu všechno souviselo« í y Jame si
už mysleli, Že tyhle spory Jsou za námi, ale asi nebyly, nebo Já ne
vím« Začuli Jsme připravovat nové písničky, ale už to tem nčjnk ne
bylo. Začal mu vytrácet tun pocit, na kterém to v echno bylo založe
né« užná to bylo i tím, Že se tu najednou přeskupily vztuhy mc zi náml, nňkde začaly být silnější, přestalo to být vyvážené« Rložné, že
už v té době si kluci uvědomovali, že bychom spolu už nunusoH hrát
dlouho, Já ne« Všechny ty vnitřní problémy bychom možná p ekonali,
ale najednou sc ke všemu přiděly problémy se zkušebnou, ztratili Jsme
zřizovatele« Nahráli Jsme avlj repertoár studiově« Já sin za sebe
bych to býval neskončil« Ale byl Jsem najednou postavený před ten
fakt a tak jaem to musel přijmout« Tich problámft bylo najednou trochu
moc«
Při charakteristikách hudby Dvouleté fámy Jsem sc setkal s označením
jako •drzí punkéčl", "kanzcrvatoristický ounkn«Jek se diváé ne to,
že se o Fámé mluví ve spojitosti s punkem ?
IBl No - s punkem tu tudy nemělo rozhodná nic společného« Tohle nař
čení se tok akorát mohlo týkat Zoměmařiče K«, ale to bylo úplné n^co
Jiného« To bylo prosté rychlá skladbo skupiny, která hraje Juko Dvou
letá fáma«
Tedy opise nová vlna ?
IB: Hmnm, to už Je trochu složitější« Když Jsme vznikli a nuzkoužali
první skladby, tak Jsme si fikali : No, hraJeme esi novou vlnu, asi
Jo«Ale pak se objevily kapely, které o sob začaly nrohlattovat : Ano,
my Jsme nová vln» v Československu. No a když jsme je pak slyásll,
Uk nám nezbylo než říci : Tak Jestli tedy tohle je nová vine, tak
ny novou vlnu nehrajetn«
Tedy známý spor o definici nové vlny.
IBl Ko Jo, protože tahle je Jen Jedna strana včel. Když to vezmeme
* druhé strany, tak zas zjistíme, že Dvouletá fáma nové vlna byla. Já
to beru takhle s novou vlnu vidím v hudbě, která vznikla tak, Že »1
'ípxvu Hdi, kteří Již od dětství poslouchúll jen a jen bigbeet, řekli,
Se by noh11 hrát tak, aby tam ten blgceat nebyl« Hrozně se bránili big
tastu« Přišlo reggae t takovýhle vel a tak to chtěli zkusit« Časem
aU p išH na to, že těm snahám hrát Jinak sem tam optika bigbeatu no-

Škodí. A prává v ton prolínání všech možných stylů a pohledů nu hu«
dební tvorbu vzniklo to, čarou sa říká nová vln«. Tedy kvantitativná
nic nového, ala kvalitativně - to znamená ten nový přístup ke všem
složkám hudebního vyjádření - br tu něco nového urodilo. Nu a prává
v připadá, že novou vlnu btrome Jako takovýto nový přístup, pak Ja
Dvouletá fáma mobem víc novov Irmou kapelou než všichni tl, co to o
sobů okázala prohlašují, dohromady•
Takto definovánu noví vlna zasahuje i mohé soubory staršího data
vzniku.
16: Samozřejmé. King Crimson, kteří po li tech ožili a přišil s no
vou koncepcí - do své hudby začali neuvěřitelným způsobtm zatahovat
sfrorytmy, lze při tomto vymezení pojmu nová vine považovat za ty□leky novov Irmou kapelu. Je sem moíné zařadit např. 1 Nea i čleňte.
Tady Jc to X«otázka přístupu k zpracování núoadů. Ala
Ja to zus něco nového u to je, oč tu běží.
Co bylo podstatné při vytváření vašeho názoru na hudbu, kterou bysta
chtěli hrát. Mill jste né Jaký hudební ’♦avčtový názor” ?
16: Kromů toho, co už bylo řečeno, tu byla Js&té Jedn* zákludní sna
hu. Snaha jen proboha tosbýt klasická česká blgbeatová kopala* Se
vším, co k tomu patří, takové tu - tak teů bude refrén a taö, t®8
udélámu přechod s velkým pá. To, Že se to vyrw J&lí • • • • Já neVím, odkud
se to tahá, tyhle postupy. Každopádně z tohn Jsme mftli strach. Podlá
mu Jc nejdáleŽitáJSI věcí pří dělání rockové hudby t kový tfon nad
hled.
Novovlnný nadhled ?
1Ö» Třeba tak, to máš jedno. Jek tomu budeš říkat. Védit prostá, co
dělám, na flčjské horko těžko vpasovévání věci do celku bez vnitřních
vazeb I To je prává ta, co souvisí 1 a věcí, na kterou Jsme se dost
zaměřovali - a celkovým zvukem kapely. Prává taková ta česká bigbeotová skupina teh zvuk utvoří tím způsobem, že každý z jejích členů
si ne pódiu vyhulí svůj nástroj, co to Jen jda, aby se na pódiu pros
tě slyšel a ostatní mu můžou být ukradení. 0 tom se dost mluví a je
to pravda. A 1 zvukaři mají dost silné tendence takhle s kapelou zetcházet. To není k ničemu. Celkový zvuk kopaly Je totiž dusné důleži
tá věc, Jfe potřeba s ním počítat a Je potřeba, aby kapela věděla,
Jak clíce znít.
Tvorba Dvouleté fámy v sobi nese prvek vzácné kontinuity a vyváženuuti. Jedna složka navazuje na druhou, celkové vyznůní skladeb si
v Jednotlivých případech neodporuje. do to náhoda ?
16» Utečité ne. Lelá ouzika vycházela z toho, že Jsme byli kamarádi,
znali Jsme jeden druhého, uvažovali Jems stojné, takže Jsme o něčem

takovém, Jako aby na seba skladby navazovaly, aby byly myšlenkově
propojeny, vůbec nemuseli uvažovat. To prostě vycházelo z čolkové
atmosféry kamarádství, která mezi námi panovala. To fakt byl zá
klad.

Tak to vldál Ivan Eenda.

rozhovor vedl Štěpán KFKf
únor 1984
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BALADA

Pani Eva byYS^rida ráda

Taky Josef, slušný člověk, rád byl rád
Tak si Eva pořídila kamaráda
Josef zkrátka stal se dojí kamarád
Eva měla komu zanadávat
Pan Josef měl konečně kum sílu dát
Paní Eva byla velmi ráda ráda
Taky Josef, slušný člověk, rád byl rád
Raní Eva každého dne časně vstává
Též pan Josef z postele Je vykopán
Potom následuje ranní hygiena
Aj kamarád Josefa pan kartáček
Na řadu pak přicházívá ranní káva
Pepa plní láskyplně denní plán
Paní Eva není žádná mrk-frk féna
Pan Josef Je totiž její slimáček
Paní Eva, žena v letech, ráda sténá
Tak však pouze u lékaře, v noci spí
Pan Josef si nestěžuje, uklízívá
Ten blbec Je totiž její kamarád
Večer okopává Evě její léna
Ač osobou v poli strádá, duch Je s ním
Teä už tedy Jasné Je, kam sílu dává
Pan Josef Je přeci dobrý slimáček
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VELKÉ SEKUNDY V PŘETŘESU

Byla Jsem v neděli ráno
posnídat v bufetu
kde bylo psáno
prosím, nekuřte tu !
Když mě tak prosí
mají to mít
asi to musí
takhle být
Když mě tak přemlouvají
nechci být ras
Jsem přece taky
Jedním z nás
Cedulka prosí
smutně se šklebí
skoro mi připadá
že to tak zdobí

Nekuřte v bufetu !
Poslužte taky světu !
Nekuřte v bufetu
když už Jste tu !
Byla Jsem v nedali ráno
posnídat v bufetu
kde bylo psáno
Prosím, nekuřte tu !

Když mě tak přemlouvají
no tak Jim vyhovím
□ni radost mají
a Já nekouřím

- Z TEXTU SKUPINY DVOULETÁ FÁMA

GUlGuiJ CHE NE VIER, saxofonista a
bubeník francouzská avantgardní
skupiny ETHuN FUU LELUUBLAN, kte
rá v prosinci 84 koncertovala na
páde kulturního střediska francouz
ského velvyslanectví v Praze

NA ZÁPADU NIŠTA NOVO / Dora Djordjevič
Kritik básníka veřejně napadá
Sebevrah se zabil zezadu
V Africe další státní převrat

Unavený Turek zavinil srážku

aide lépe, někdo křičí

na papíru mrtvé slovo
na Východě staré báchorky

na Západě nic nového

Nahé jsou loutky na titulních stranách
Ještě jedno vítězství partizánů
Lůj výdělek utrácejí jiní

Čas beze změn - hlavně špatný
V nemocnici krysy sežraly děti
Zabil nejdřív ženu a pak sebe

Dinar i nadále závratně klesá

Hodili bomby na.ambasádu

Mocní úporně pokořují malé
pro ideály hynou přiblblíci
továrny zamořují prostředí

kreténi povstávají a umírají

přeložil zyer gabba

GJIG 4J CHLNLVIER, bubeník a saxofonista
francouzské avantgardní skupiny ETRON
Füll LLLdULLAN, která v prosinci 18ü4
koncertovala v Praze na p3dé kulturní
ho střediska francouzského velvysla
nectví.

