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nebudu Malovat obrazy
příkopech podavinče nekvičí
není Troha Chiricova
příkopech sbyla pouze Eva a topolon

a Černé sako prachao pročedivčlo
na tvůj My51 kabátek, drahá, Ječtě nonám
a pro apáau koloniálního bifbítu, čekají
na černé hudebníky z Afriky bílí džezMoni

nikdy JaeM neaaloval obrazy
hic Rhodoa, hic aaltaa
nikdy nebudu nit rád naSeho podplukovníka
hýk osel, vehikl-brach

^»orné Otázky - T. AFKAKCV

£Tob i Jan
na cestč za le£ - nie «a i
za krásnou Bary ann
metali loaa v kotrmelcích
přaaftní-li ae -iechy v
ařehy, praaknoa-li
a zas potopí
či ukousati liB'janíky
vie sa na ninutku zastavilo
až andálíäkáa zszly
klidea čirky
a lidé Běli z toho
krupobití zjevení
nedaria ani na pol potopu
ani na jaquarii
ov*ea nikdo nabyl ani apaaan
la£ - nie satia puttja
k dubnov^a otezÍB.

Arccorn S. } Unikající II. - atu le

Škodovka ve městě přejela Holuba - To AFKAKOV

I,
škodovka ve městě přejela holuba
jak bych mohl tvrdit, že to není nic pro mé oči?
jedna z těch procházek po Mánesově mostě
cech vodnářů a pavoukářů ve Vltavě taví zlato, bolí mě
bolí mě oči
jestli se trápíš, strádáš kvůli mně
prk je z rokkoše definitivně kříž, amen
ruské ženy hladí kalhoty po odešlých mužích
proč si naříkat? baví mě
baví mě pláč
II.
ruské ženy, ty o kterých slýchávám, mají místo copů
kosy, ruská děvčaa.t kosičky
ale čteme to kasičky
abraka do dlaní Inge a vzpomínka na starýho Bureše
byl hrobníkem

v Litvě a v Afgánistánu spatřili Panenku Marii
tedy na posvícení, nikoliv na Vánoce upečeme beránka
válka nebude, má mandlovou chut, z cukru má samovazbu
a místo komínku ještě rozinka
je mi tě líto, kudrnatá

III.
po Evropě bloudí kouzelník Žito, v Rusku zakázali
režnou, o vývozu revoluce nemůže být řeč
jedna z těch procházek křížem krážem
v synagoze Židé taví zlaté tele, do mariáše však chybí
mesiáš
se slinou padla do Vltavy poslední pochybnost
a s novou slinou přišla nová pochybnost
a s koncem téhle básně, s vyhnáním z Ráje
s nevděkem, s prackou na srdci a s Blízkým Východem

ryby jsou už otrávenéo

NA

HROBĚ

RODIČŮ

I. - III.

T.

AJKAKOV

I. rozhodl jsem se v neděli teple
se obléci a jít vybírat na hrob
rodičů spadané listí ze zmrzlého
břečia nu list po listu jsem zadíral
svá předloktí mezi stvoly plížence
lidé odlétali a vrány přistávaly
byli jsme všichni stejně velcí
a já jsem uklízel žluté listí kopanci
pod stromy nikoliv vztekle ale
smířeně a myslel jsem na to že mě
opustí buš má dívka anebo já opustím
ji mí evangeličtí přátelé které
nemám by mi asi řekli že je to marné
že stejně vítr nanese listí spět na
hrob ale já se pochichtávám říkance
jestli potkáš spasitele nakopej ho
do prdelo
II« mrzlo až prách tštělo just že na den oplritis
tického pokání dušiček z dýmky jak ohraných
písniček z flašinetu mein gott zaliji hrob aby
doctal tenhle kousek země ještě pít zalil jsem
tedy hrob a vytvořila se na něm proti očekávání
ledová plocha vrány toxroitlly vypůjčily si
kdesi u cesiu
kluzáky a užívaly si mnoho lograce
kdybych řek však že bí natloukaly tak dlouho
zobáky až si je dotloukly bylo by to příliš
silné kdybych to však neřekl lhal bych
budiž mi odpuštěno

HI« dneska mě na hrobě rodičů překvapil
kostlivec za kteréž se převlékla
jedna stará šlajfka a jedna pískácí
žvýkačka na kterou si pamatuji ještě
a dětství bázlivě jsem kostlivci za
pískal na olifant a za o tannenbaixa
jsem na jedné brusli odjel za maličkou geráeu
já kaj-nan americký nashledanou v lepších časech
nástěnko a ivane podepcán ^r-ich na paměí hrobu
rodičů jsem celý den bruslil
'
jako že je kruclbrko na zemi a krucianděl nad zemí

Aragarn S« - Unikající /sádra, latex/

Purské ofinky k pekla - ľ. AFKA’OV

Černá aáry
nakresli si kníry
pod kočlry
černí Báry
se kterou jsem
▼ dátatví apel
černá ~úry
čáry, kmihy, čkvíry
zlatí pávi
černá aáry
ktoré jsea
v dětství pás
černá aáry
pirity a síry
knrcínové kľápy
Černá aáry
v dětství jsea
v peLle pobavili tajná
černá Káry
kde je bába Hrdličková?

ÚRYVKY Z KURESPüNDENCE BÉĎA - PEETHUW

Poznámka : Čtvrtý a pátý dopis v pořadí rr agují na představení
divadelní hry Ladislava Klímy Matěj Poctivý uváděné
souborem Ypsilonka

ľedy poolyí příteli!
; of la se luDť. s lux» r lux p-rku • já opi t s&< sa stým oonaulci..
.. já opět oořoum
ozónem otuLjoEbu popírán u.oliniho
plny: .7 sods píťtalství. h sohl toto erengou jeet a ruohl pand the
jUripidova tok leda Gmorovt vřídxu na jasyku dobrá jest.
<M; dotiuau co problému venkonoem uonu aonranujíeího, duchu vLÁ
kondolují círno. .jjo, ailý roaoilý byroad; řeči ao vychýlí k našim
ženám. Tedy jaká jsou šance, sĺnk t dl stou stranu srdoo dírky
anou lioitovíiné, Tedy ^smí, dle mého názoru problém, jak by řekl
-■vid Aim, last and fixtts jo- se do takord ailoudká Geniöky
scailov t, by z tohoto citu libého alias ^ulibonok. < óbo navěstila
genocid . Nabídnu Ti jaaluxi nožnou oootu - Äcttfnos! A úplná
zadarmo! Oblékni si Bot rudý juk račí klo^tka, obuj si rkomé
dřevu dubovému podobné e do vlast vplei užovčích t líček pít»
Tys vědma, t^v védma. T touto úboru od břeann dá únoru! besapoměř
však, že v duti i Osol Lŕí'nó sibylí tví se eviřámui uno’ováno joot.
Včř tedy: lejno ’Hamounovo třikrát r& x a trikrát vyzm ocj a
vmiklý tak subclrčt Jene k pozření narafič! Její i tvť ratio so*
plosi u tehdy k řeokým partyzánským písním se hotov. Váľ dvojhlaaý
auor jarní a sérovou poslední, jak
vidu Junovi look John oponuj o,
poahybmost vyZens. Jstu jak dv; holouboig jako dví hrdlitjelo
dve satyrovél «*noB dosrál již éas c oba své ]*ža před Valhallou
v blámivéa maňáskovéa divadlo rozkmitáte. Ea program bude hormafToditní podívaná Triotun a ibetinsL j. a ty tlud n tluö, vyžeň
bulkou darovnou z Qsniiv hlavy, 2 okrytém nakažené poslední obranug
(bmnu lidu, .otá do hlavy tykve té romill troohu ihruthustry
nooej a pojmi ji v minuté za bytoct dokonalou, tedy šílenou a
ožeň se s ní koraa-xndenáním obřadem, neb v nlpGkám lyžeřakúa
střádicku p^o oi»romyslnd hnípeti kůži bude, rno, příteli, s obutí
se p^k ve jiinu vúůnooti popře a ty nJteš počítet minutky Jejího
jinak bestiálního tg tí. Vaše pot ok tví lidrtvu vlak bude vů3ná:
alpským vroholuU láska křížky přídi
í nad z našeho duohu nový
-ionýoos pevotena. Učen Bédcvy ľiloooťio by mé díky mrč neponor»
noati se krutého aetcs&o považenrat nohU TO krulivá reooptu.
TTci víš, má holubičí úvahy k blaženorti lidstva v> ou. opřetý
jr/ - váě oit • k tragioká roz o’ i vede. / no, jediná tak láska
nakoneč» věčnou jent. i^rodn.
Kojen, Že sis Genii cu amHoval, ale boha lonýsa jsi potěžil a
lidstvu jehlu imagine ca e nadája tak do ku lky senné véčnoGti hooils. Již předem zbožňuji z aanserdy své utrpená ?vé. A i Gene

íoneakono ; ilénonsky zuskřahotá: nabýt, Učím nebýt, najlepěí
je nebýt zrozon. Vsedla se s Vujoaci do skle • oč Že ani slunoa
minioálně jednou 0 ipjstuQ nevyjde. Jd toho už ta kurva jistě dost
a tento happy end ji jictě jax. dělutLo uspí.
Je vřnk třebu poukázut. jeltá na jeden, dle aáho soudu nemínv sd*
važn^ "Tubléo, 00 když Janička crúoe Tebou nabídnuta oduítne.
<4M>, 00 když Ti řekne - s.dz pse, trabe po* plot! L^k věř, že jeátw
jedna oestu j^at! Vylákej její skeleton bídný do míst, kde víoe
jak tfá turisty zt den noootuá? 8 tam jí nabídni své albu» známek
za chvilkovou zni cct. Jistě neodolá a když, nrihod jeítc Občana
ľdluu š tollou kodifi ovndbo. Veř - žádná neodolá á když, vorn svá
sliby zpít a pŕxjeä za mnou do Lip sepset dějiny nrežrkých ardri©slistů v dechách a na Moravě. ^hó, úle
jista sán nojlip vil,
že těžko neodolá a modrigalictum Že netři leda tok kui'inao a no
právo n_ svá dějiny. Jista tedy neodolá. Při vaří první, mírná
PErostituólizovuDC1 oizokraji^i zni okami sohazoo, použij pasty mnou
již jednou popecná a Tebou již jednou přečtené. Je jediná. Těhotná
turLietioko • huvelánskou revolucí.
tař ženy o to stojí.
Coa druhá osoba v pístu to používaná, * v núvodeoh Lujíoí patří
vlez fenoíMnologiokýa titanu» bleskový epooňy.
V naději na odpoveS

Slyš, příteli z nej bližší on!

jořté
ví o večar
&3Ö&1 juan, «»no jut ais 7: iml, datovat svá písma* & proto, uby.
vyniklo, žg tento a předchozí spis byly vyhotoven, töioß večor^«
Ba, zvolil jßu- tuto cestu proto, že téma. tohoto liatu se bude
značne líčit od tá&etu listu předohozíi»« Jistě . 1 promine?, že se
nyní odchýlím od Tebou rozebíraného problému /ve Tvém třetím lit tš/
a chvilku se zastavím u jodné věcičky nadmíru zajíucvá - pohoním
se totiž vysvětlit, jtoč se o pohrdlivým úšklebkem odvracím od Lá*
dove záaironec - alkoholu - a sv j život nebudu k Plzni zaměřovat
/ovšem Jan odporně přízemní červ by mne snažil se au slovo ahytut
a vyčítat n jaké to pivo občas s přáteli vypité/,
^oč t.dy města jako Plzen Či Valid opovice nést nou ne c^ým cílem?
není jednoduché to úpravné vysvětlit * sí^tál alkohol mnohé potě*
žení i radost - a už vúboo by to nebylo možné vysvětlovat někomu
/'ty jím evřaa nejsi/, kdo tvrdí soda bjzootyřně že : ,řVěe je do*
voleno". Ještě méně šancí by bylo u toho pánu, jenž pouze mžourá,
nemluví /nestojí mu to jistě za tc/ u drží,co lahve asi jako ay se
držíme gvnjUu básní ném nojdružších, ano těch těžce a mnohdy i nikdy
nesehne tělních báoní pena Iven« hkály, toho jediného, ktmmý dohlzol,
ač sám as stodosetilatý, vyjádřit všechno to, o čem my pouze ulu*
víme, vyjádřit ve svých verších /no toto? diví se někteří t ny odpo*
vídáme: *xo, tod už to můžeme přiznat * vždy jsme . kálu milovali
u co víc - on - Gn - miloval nás a mnozí z nás o tom nevěděli • tak,
tea už to víme všichni a já oa uouu vrátit i .dk.
Jí dna věc je naprosto jistá • a to, žu alkoholu nelz^ upřít mnohé
kvality« 4xlkohol bystří mozek, zlepšuje tělesnou kooilici, zpřesňuje
ayřlaní, brousí mozek, jazyk i šavle a co jo hlavní, sbližuje lidi,
vždyi kdo je sám, stačí mu jít do hospody, dát si pér _ iv, budoli
mít trochu Štěstí, možná si oo i ntkdo všimne a dá uu přes hubu, aby
nebyl tez sám«
rit pivo * to je většinou vsurtzu slast, jaké se . 41oco vyrovná« Ivo
se dá pít ckoro vždy a všude, je chutnú š zdravé, ůata jsou jím vždy
uezky cítit • po hospodě často ani není třeba čictlt si zuby! lvu
má krásnou barvu a často i pěnu, hezky voní a ohutnípo malinách /a
to velmi často/« haní ovSen na světě samo * je mokr o pít i víno a
r^jné tvrdé eLxlioly * popř. je vnodně i nevhodně míchat a sixídet.
-*dy2 je člověk maži chlapema a probírají se cola páky vroaW nujl^p*
čí skouřenky života, je to věru chlapoky krásný pocit.
už se však doBtóvúú k jeáiaé » e přesto nejdJLežitějčí • nevýhodě
alkoholu, kteráž to nevýhoda ja však natolik alkohol znevýhodňující,
U.S*

proti něsu - öo.mx2o1 - nluríoí, a to toto /no toto, řeknou si
opět i_ladé nezkušeně adeptky alkoholického d&rößu, co to povídá,
vždyl on náa pomlouvá naři jedinou radost./: ..Ikohol se n^oie
a nikdy ani nestana nu&íu celoživotním přítelan a sucnránoem, pro»
tocia •
haní solný být pod jeho vlivan stála a poiád: i 1.
nevýhoda tato je tok veliká, 5a nás, kdo jaae poznali tuto nej»
větóí provdu dneöniho světa, není do smidu«
I.ánrady at si ku-hý ulétlí sáu, kwa já se vydúa, to uf nasálu zs*
Číi4 být patrno » hvězdné dálky ume lákají a: Kaní vždy aunoU )bí
rakety k tc u, aby člověk ooznal tajeno tví v aha Ire. LIkdy stačí
i jen ruji t číst a začít ’ataxieU• •

i nočním pozdravím

~ilý pří talii
dnac jsem pro Tebe připravil roz.iovor s Láaoui
4

B.v.v. : Ládo, jakými cestami do osad kráčel Jenomán český?
iáäa
: aááý národ xráčJL dosud po CK«jtáon prndtřednosti. uoí se
rozoodnout pro vznařenoot. íotaGorioky káže to povahu její,
a pon.aa jeho, a jeho prospěch a pud po s«běsachování.
B.v.v. : Je možno, aby čas*ý fanoL^n dospěl k svoju uznání bez Vzne*
Benosti?
Láäa
: Haní proň obstojně zdařilálo rrvního života bez velikosti
vnitrní. leodvrhnoli svca malost, nu mrzká živorení a hnusil
aoživoiuní otvírá se au vyhlídka. Bídný a nečestný bude ži
vot víitch -obtoč nevelkých, duchem nevznesených národu, třeba
situovaných co nej příznivěji.
B.v.v. : ai nyslíř, ľáäo, Že český národ situován jest příznivě?
LáSa
: Co nejnepřísnivější jest situace Čechi. Vtlačen ve střed
kontinentu, nn zemi nebohatí, vklír n do gdrmínrkáho těl*,
Oaruán je ořirozenýr urputným nepřítelem, MaSor větrín,
Polák juřtě větším.
B.Hv. j A co Slovák?
láäa
* Clovák snad najvetiím...
B.V.V. : Jak vidíl túto nevábnou s i turmi politicky a jak hospodářsky»
láäa
: mi i ti oky - bezmoc u faktickí otroctví pod vnlnoo^mi, hos
podářsky v najle^ím prÍMdě snesitelná «ii tsnoe. Jdu šne
ci tulná existence je nesnesitelný pojem, věmau většinu je
snesitelnost nesnaaitnlrou. /ße co vyšší, chřadne v nízlýoh
joaírech a kazí se, hnije za živa a dohní je. A j^n to ju
vyíěí, co je najvyšší. jčo nejvyřfií nechce je červ.
B.v.y. : m Čech choe být vyěší, přese vřeohny nesnáze, nespletl ses
a národem ruckýa?
JáHa
: těch má v sobě látku k výii, nevědomě chce se stát nejvyPřím
áazi národy, a v zadních řadách zůstane vždy, i kdyby napnul
síly co nejvíce.
B.V.V. : Tedy marnost nad ooiwrt?
Láde
: Kejvětěíu nepřítelem talertu je genie, vysoce vznesený duch
nemá talentu, není osudovějšího bellratu v boji o axis tenči
nad vznešenost. Vyěší vlastnosti Čecha nejen, že učílí biu
namožnýa spokojit se s materiální milostí, ole budou činit
ji ještě manří a stále žebráčtější a nesnnciMhlm-jří a hni«
lobnější a absurdnější, trudně kyne au sort z malomocenství,
peyotjologicky neodvratná, nebude-li nastoupenu jedna jediná,
coal« nová cesta.

B. v. v. : Tía jsi ui zároveň odpověděl nu otázku» kdo so v Čechovi
vozmo tu sílu pocítit trpkost tu nevyhnutelnost dinu, a
neouvral ji?
Ládz.
: lež vegetovaní lepší je sort a rychli' a dobrovolná lapil
než poaílá a vynucená.
B.V.V. : Tody a movružda &. zpěvu tragického dythirambu?
Láäe
: Co hrozí m záhubou» jedine tom Jte a musí se stát jeho
spásou. HŽÍrún Lude svou vzne oností, budorli jako dosud
v n&i jen doutnat, spoutána. Vůlí v nltmen rozdaj chánu
osvítí jeho cesty» jeho překážky spálí, jej eaoe vu slunce»
v den lidstva promění.
B.V.V. : a cítí Čech možnost této proutny Vzncfcnosti v dvojsečnou
zbrti LÍastící cestu k velikosti?
LáSa
: 1^0 dnes aítí» co by zjevení Vmo? čnosti pro zpras iveló
lidstvo znamenalo?
B.v.v. : A co Česká eschatologie?
Láä
: Jako jedinec myslí i národ nejradíji o své eschatologii,
otázky ’’proč jsem?’', ”oo jserôtt si Surdc^ národ vůbec nep
ředložil. Berná podnes cíle. Z< to o roblému národního kurukteru potiskl jisti aspoň pätinu papíru» venovanému letoBnímu
nedostatku třešní v ?raže.
B.V.V. : ;4e tedy drime či rekrutuje se onen pud jX) Vznešenosti?
LáS;
: Účel té»“’? zrakům - atlöy básník a mi jí tu njtnoho včt^í
význam než bombast žurnalistu -» tento zvláštní» silou obá
dařený pud po Vznešenosti je základní zářivá vlastnost česká,
tne žízeň po sebeobětování za ideu» tajemná, rvětlá léčka
ke v Sasu žámému a zářnému« nesultuje z ní fenomenální schop
nost na&ení, ale ne plynoví vzplánolevčího e lined hasnoucího,
tj. falešného, ale racionálního» železného» vítězného, nopřibližitolnéio, fororie nusitiei,- produktu to aktivního» k ra
nám «tála hotového» v ranách so otále nutně vybíjejícího
čeehélx) naturelu - který však jest jm nezbytným produktem
zase jen provábo pudu po vmešenosti« Jan Vůle a čin a Bila
jsou tím vaimtku vznešeným. Všechny vlastnosti čoaké povahy
usadily se Kol tohoto orystelizačního bodu« Udržení se Čechu
na živa - žáru touhy po Vznešenosti je dílem« Tábor - tohoto
světla paprskem jeho největším jest, jeho jediným Čietým
vyšlannutím, druhí- kalnějřía - česká renaissance, činy Čoslýái
le^LÍ v usku - silným jeho zákmitem, najlepším v Havlíčkovi,
Čechovi, l erudovi, Awtanovi, Březinovi - jeho zářeoím.
B.V.V. : Á jak se tento zár udržuje?

láca

B.v.v.
Láža
B.V.V.

Léäa

B.V.W

Lacle

D.v.v.
Lúäa

: J- ko vše božské udržuje se nGznáqýiii prostředky, ha znám,
□laj®i nazclévůn, zuto vodou v hojnosti, plá dole naru eně
jalo plßun e šíří se. .Sh sl by ryohle český národ, kdyby
zhasl ou kde není íeoh vyšitým, je najnižšia. noří nebo
hnije, Lení proň střední o^sty.
: Není proň volby?
: Vznešenost, nebo zánik - tak to-u ahoa tajemství jeho osudu,
tak tomu chce osud vře ho vzneseného.
: eský národ jako každý národ má všok mnoho existenčníoh
úkolu?
*. Jediný úkol českého národa, uzřít xx» plamen v sobě jert,
affirjovet jej, víaoaě pěstovat a rozdmýchávat ve strašlivý,
trvalý žár, proti němuž husitství jednou bude ezplosí
parního kotle proti erupoi vulkánu.
: Přec obavy mám z prstenca sofisoat. KezaduBÍ íecht. pochybscat, i, nebude potřebovat! onen racionálních důvodů?
: rot robuje důvod u, cvodu, přemluv - Vrxtóanost? Jo samo je»
diná • sobeduvodem, k životu, jsoucnu sumárnu svoula pod
juiénea Duh... Nic nebylo by dort slino, aby cřonluvilo k ní,
nojntreřníjčí, ona jediná přaalouvá ke v Parnu. ?řttó otázkou
"Choeř být vznešený nebo nízký?1' nemůže ani nej ubožejší
z lidí u trnout, c odpovědí otáleje. Lej.de o zodpovědění
její, jen o dozrání k tomu, uby byla v too slyřana. ?eprvo
nyní začíná k tomu ^ach pomalu dozrávat. ••
: a juká ei dáma vzít z toho poučení?
: .ovno, vy červil

Zdravím pritolaI
_nec nan«stává ten čos stask» s nláče. Unes ten das nanaet*! a oproti
lietu minulému tedy nebude se jednat o VulebtÄÍ smutku a vzývání jeho.
Jak by také člověku ohlo být smutno, když viděl jako jeden z mála vy
volených tuskvčle uchopeno. báčovu liru - j o? tě dnes, po dvou dnech,
jsem celý roz .c^£lý a vz^o Inám vděčně nu vřcohny ty odvážné herce,
kteří sa nebáli ani trooiui a pohlédli čertu do tváře - ano, louili
společnosti nuavici, svou bílenou, ala geniální odvahou pozvedli du
cha mnoha již již zoufajících slabochu - snovu jsme se mohli preovědČit o tom, že umění, to j^ kladivo« Předvoj tento tím klndivem odváž
ně buř il do tupých hlav a nutno říct, že s ůsačchem - mnozí prohlédli,
smáli se saí&iaA plným poauopení /a o to )řeoe výslovně hercům řl^
a již si tak pro nebe přasýčluli. jek by co nejlépe nlročili ten jáŽitek, ten prožitek pravdy a poselství« lira neměla slabého mír ta, her
ci neměli slabého místa, vře silné bylo a egosolistní - « dluino říci,
že i trochu nobozpočné. Toho nebožci si o/ňam byli herci vědomi prv
ní & upozornili nás na to, že jame věiahni na jedná lodi« Věru joem
v těch velkých okamžicích zapomínal na sebo a stržen cmram mlčel jsem
jak rybo« . též bylo dobře, že Slo o multimediální kousek - oni hudbo,
ta nositelka Tajemství, ncnři&la aírátko, Závěrečná kntarze byla zá
ležitostí, o níž mé verbální centrum odmítá hovořit« Tak spiritu^listní zážitek je přenosný aned jen přes hvězdy.••
Jeř tě více dulo by se napsat o tomto sujetu, já vfok nakonec připojím
pouze toto: mel jsem pocit, ža na konci bylo slyšet jakýsi lilac, až
z iivězd k nám doléhl, hles křičící a burácející, vztekem modulovaný,
volající:’’xlovnc, vy červ*!"
Cnad na LáSovo mínění trochu rozcházelo s míněním obecným« ••
A mne tato věc přivádí k myölenaa, že vz. Olinka na toto představení
by mohla začínat i jinými slovy, než jaká jsou naiioře, dare se mi nn
rty např«: Už jek člověk vstoupil do sálu a vid 1 kulisy, hned se mu
udělalo zle & blil by na místu«
Nebo: Jediná kloudná věta, která
ten večer pronesena, byla pro
nesena kýmsi v publiku a aiěla: "LáSa se chudák obrací v hrobě." Bo
hužel byl vzápětí mluvčí zaklepáním na ra..cno upozorněn, že ruží...
kam, kam spěje divadlo české!!I
Kěktaří diváci, byli asi čtyři, Sli si pak sednout na chvíli před
ul. nádraží« Skepse jejich byle velká a hluboká« Vřok hvězdy svítily a někdo tady s nimi stála, stála byl«.«

Dobre a noc!

Milý pří t al i
Celé dny bö ulétla nřee prstíky, «bych neohni oonsulovi o villa
L pctřičnáúu ozžhaval zs cílem dosažení patřičné uorkoeti niti,
spíohúvcjící aktuální táw - abych v?ak nechal i svá hhrvr vychlad
nout! z dojmu aaxiíaálního rozpálení íU.GJů
• xöb se oítíu
již kompetentním k tomuto definitivní nu ortelu o divadlo kpsilonkas
jde o ř poltiníovitý luitloch plný chudožníku duohem« fed teute í trukturcu na haóží mnoho Červivého, pravděpodobně bomb rtev rZno lejny
hvězdnatými, tsv. S ternddreok, arytmicky pádu jícími z tyrolských
vr^ku.
1 ^isrcvé, .^basové a jiní trpaslíci duch», jiní žongléři o lejny
na hlavo absolutně pečlupeli akřehotavě optimistický odkaz Bédi«
(ti příteli : korunu toho, jenž se snaja, tuto ružencovou komm,
vám, noji, bratři, tu korunu házím! -ich jem vylilásil cvatýru vy&čí
vy lidí, naučte so mi lidé - mát sel
Jaký said nám však nabídlo pří zamři sdružení absolutních aktéru
Yutilonka? Veškerá protrpěnoot absolutního smíchu byla znmůnčna
stupidním noohiontáváním nad vlastní ooezonoi tí« iváoi ftloctni z >rojevené d víry herců poslu?ní, b dokonce aktivně matiworfózc/nli
v stádo hovnivúlů a tak alespoň naö<.s ulevili svým vzorům z jovlřtč
a vzbudili dojem jedné velké lodi bláznu, obrožovunó pofidérním
nebezpečím záiiozu této bohulibé nečinnosti« Tato per tu Bosohovýck
modelu vyprovokovala chudáku Ládíke k podivuhodné gynrostice v hro*
bočku«
Tak se totiž rozměňují ty zlaláky po nur ich dédoah a praděd oh,
otcích u raotoích zu nikláky současného miniotevotvu finenoí, za
něž si v?ck své svědomí může vykoupit jenom umcBja z “áholci a pod
dohnú celuloidové figurky, neb jedna trefy Žcludom mezí oči vyvolá
mezi přísedícími smích o včo je vlastně nezávislá crondc« loto
sváda i pořídit! si cheahtaoí pytlík, to je výíil^dkam machinace«
Budiž tedy orgsistická pistole uaar^zora odstartuje tento dostih
i pro Jolami lidi, Cílem bude patřínnká bludiště, kde oi nači milí
chrti rozbijí nosy v zpitvořených zrcadleah a pochopí, že tivot jo
jedna velká grotesku, tak proč chtít být i nadálo čečkem, když to za
□né obstará někdo jiný« To jsem v*ak až příliš oftimiotiolý!
' autr jší variantou je, že cod rxí člevčt, tře si svůj zarudlý ode
vil neřesti a konec konců od úderu o aúlnčné zrcadlo, už vůbec no
poc odí jestli ten přiblblý pohled jest smích či ni olžto« lonoc
vi^ím ve vzei jemném kopání do masitých za «te, doprovázeném býkovými
Skřeky na pláč dítěte, ale i na smích opice ne nepodobnými« l místo
katarze defence!
Tomu vř Ji lze z^bzáUit b stěží« i do z nás odzbrájí takového taoajse,

ktorý navíc za nic nemůže, kdo z nás nejda hranici obe<Mé onasitalnesti a třeba i udělá z rámcajsa opravdového Rumoajse, ktciýí
neasociativně vpálí sv j žalud mezi oči paroháči?, do ve jménu lás
ky lidstvo povenase, kdy se přestane léäa soáti resp. budeme uu
s dohrou v JI smáti s ním. ^Jao, Čpi toto uvažování křeolanstvím,
voní obavou a neusnu si pomoci, přiznáván na sebe, že núotávám sic
Béžovým ctitelem, nikoliv vfak žákem, nab nemohu si v době takový ohto y - lóntýeh obsedantností na ábéoé - tou dovolit si riskovati
přesvědčení, Však věř příteli, že toto odhalení věci nejenže neuěko*
dí, anžto prospěje, neb zdravě budu noci z Bédi vyoházoti s vědomím,
že nejsem Béža sám«
Příteli, je to mezi námi«
Tot však taká jediné positivům, voloviny na y - lontou, jako pos
lední kapky uo moře zhnusení a chronologicky do otevření odtokového
zoufalého sifonu« Tedy Béža ano, Béäa v« v. nilolivl

Příteli
Lež se sluň06 s konta eojde já sedia opět u ooBsula a začínám
pro lepíí orientaci dopis číslo oar» 1 když úísIíoq vypadá spíNe
jako teličko mravence s utrhanýma nožičkama nebudu tento doplň
zasvěcovat hariianiím puntcistíokýn, ni noř ecu oblíbeném vegeta
riáne tví, cla načrtnu slicku vlas tanečků ho trenýrkuření proti ex«
poDcivníau kosmopolitnímu slipporství. Ač jeden najacnovstulný,
stupidní pt.veuec se pokouří definovat! kosmopolitismus jako víte*
né ovlivňování ovlivňovánu stranou, s Číaž nebudu raději nikdy
souhlasili - přesto ás tuto definičku přistoupím, abych řekl:
HliJt, my zde žádná slippy nechceme!
jasu mlít mtnt bigotní
trsnýrkář a jseu. na to hrdý« lie žádné důvody, že zi jbyl v padesá
tých letech chronický nodos tu tak pánského spodního prádla, a tak
jsme převzali ve formě nouzových trenýrek módu nu?í doby - tyla
sportovní typ. Nikdy! Nejda o žádné sportování ani sportkovúní,
ele o puritánské historizování českého selstvá, no slijnč tak
jeko Josef bá .ř i já se svým způsobe, hlásím l Josefově toleran
čními petentu, ke zru’uní nevolnictví a konečně ke zručení roboty«
Budiž jsem tíebe sedláček zvyklý přilepřovati si ne panským, ale
nejsem hyenu, eni vykořeněný ut51ite?ÍBte* Koho
elaotičnorit
slippu, jestliže sedláčka svou podbízívontí a sodomismem odpuzuje,
strafí« Nechtějme stát! se slámou v botách před nevěstino^, být
jako keramzin uklidňováni sluliou, že kom^ntoveti mažeme v£e, je
vfck třeba zachovat! jistou fonaa. Jo takovýhoto formalismu radí ji
nos nastrkejme a držme se svéx> ortodoxního kopyta« hiatérisaiam
uchráníme so rž také zabedněnosti čiřllnavcu a neztratíme pudu pod
nohama, reap« pod Daří devízou - pod trenýrkám#« ■ eburime jako kři
žáci v Levantě a znejme hodnotu nařich trenýrek* které nude svou
pohodlnost, slufivé chlapectví i uctivý užitek nabízejí« Jietó,
doprajme olipnařur jejich milovaný doplněk, kc sami vrak odpovída
jící .’critic« jej podrobme a božího rozdělaní jinořského a dívčího
se držELO, Nenosme epigony dámského prádla. Lodívejme zezníti příliš»
nýn hooosexualictom, neb Sodoma z na”í paměti jeftě nevymizela« /¥o
zkratku zuvoňue si tedy jedenácté přikázání: tlippami se nooblcuzníftl
Vím, demokruíé mi jako pc-fletářovi umyjí hlavu, já v*ak jako poc
tivý prAaflotéř budu ji hrd5 držet«

ilý příteHI

byslím, že úndní dopis je jubilejní • přímo desátý - a tedy, abych
byl nekanvenlní a orit^nální. rozhodl jsen so vímovut dnes věoeo
nudný.., nedůležitým a neveselým« Jednoduše Si popířu vřetni den
iruaěroé dívky dneška - chodí taianých kolem nás spousta a ny neví
me, jaké osobnosti a ciksoaty nás míjejí. Až si přocteř. tyto pohledy
do soukromí, uvědomíš si, že je dobře, žu tu jsou«
• •« e když bylo už pár minut co deváté, řoklu si i uzy, že to už
přeci jen troclui přehání a že tento den njproleží jako proložila
mnohé předtím, ale že se bude věnovat něčemu užitočnému, to přece
dohúžo« "ekle si: .©hl«, bych se například dneska naučit jed an a těch
aglutinacních jazyka, které ně tak »-ujaly«
Vstala, hupsla do propocených papučí, odkopla chuolvnleo jjrnohu,
který jí Ližul na prahu a Šla do koupelna« Tam si ale řekla: řoč
poruftovi t zaběhnutý rád věcí? leoeju se jindy, neuueju se ani sni
dnes« a al ni nókco řekne, že smrdia...
ix>ria si ňa záoLod« žřooi jen nechtěli., aby ji vynodili z trunvaje
nebo tak« Tičla jí na myul hezká syhbenka: Jses ženská a to nemá
nic společný!© o feminismem« lined se cítila lín« ä aby se cítila
jež tě lip, řla se najíst« Přodtín si udělala místo v ústech - vypliv
la ohromný chrchlík a trefila se rovnou nu okno« Jéčl to uměj o, po*
nyslala si, ale tu ji napadlo, že ani u nich doma setin déěl nena
dá zevnitř a oétřelc tedy materii rukou, kterou posléze předala ma
terii dál - nnlípln ji do připravené sestřiny paruky« JnjX ol«yba,
jestli Si toho nevSimne«
ZaSila ne shánět po jí lo« Copak mi tu nechali? oc toho asi nebude«
íJakra - nediali mi tu jen jednu jedinou von&mělou b bovkul *áááá eřtě tu vidim buř tiky. Xdže - nejdřív buřtíčky, báboviu vyolmtnán
až po nich * jako zákusek« Tleni to dneska ořtú tak lirozný - tudle
mi tu nechali jen čtyřicet deku vluřáhu a pít pukavou - taky že sem
se nedala a votalútila gsem jim to vo kebule«
To jí při;ofxělo, že si chtěla doslechnou nějakou hudbu« Pak si ale
v^xměla, že se chtěla naučit nějaký ten jazyk« Co dělat?
uwju Suchou, máma bude mít radost, nechali mi tu jídlo, tak já budu
taky odná a vyjdu jim vstříc« huvíc to ráda udělám - jsem na hej*
zlí ku ráda - ale nejdřív si tam něco počtu«
Vzala si Vět v obrazech a nalistovali povídku«
la se do čtení«
Byla Uk nadřená, že opet na něco zapomněla * i vylezla ze záchoda
a s čistou hlavou si vesele řekli: i jdu a navětívím .renk'.« Je skvě»
lej, -t ä člověk a byla sem s nim oetetně už na kafi« Tak co bych mu
nedůvěřovala«

Jak řakle, tak i udélale. Vylezla na ulici. Vľude bylo tolik
krásných lidí« /am se vřiohni vždycky vy tratě j, pomyslela si My«
uvučila si to k frankoví, ale cut«, koho to nepotká jazo Bobbyho.
'm aá krásnej byt, musím se k n&.u xx'ívat.
/JLu Bobby měl tek skvělou čepici s káiltaa, že milou luzy neviděl*
Cvřam kdyby ji viděl, md by ji k sobě pozval* luvili by o důle»
žitých věcech* Jek i o tuk Lužina rozlilíží kolce. nebe, vidí mulý,
ale t. výtviáné hezky z rxvoovaný olakátei ľ nápisem: Vzd«Jj notit
a my.
To by mohlo bejt docela zajínevj, pudu tam*
Náhodou ta
xáSka začínala zrovna za dcié^ minut a náhoduu to
bylo přímo
rohem* Veíla dovnitř* i edla si do třetí řady* Za řočni okým pultíkem stéle žene se ětyřioetilutd, ale dobře rwtuuswu*
ná, takže vyn ď 'líi impoÄtne - jako bojjvnice. Fila rovnou kvěci:
xkuú ve středověku byla vzdSlunejľí než muž* A al mi někdo dokáže,
Ža to tak nebylo, že jo, tak nák*
Potlesk, potí jsk, ryk a kvikot*
Jsou muži, kteří tvrdí, že ženy neznají Hezydantc.
A na důkaz toho, že tc není pr-vd^, zapěla překrásný vulěík, nebo
něco podobného - mikrofon totiž nebyl stavěn nu takovou uíru a pře
míru pěvecké energie a zpěv sa mánii v hukot* 1 xjsantnost ovi em
zůstávala* To už si ala i uzy řekla, že přeoi jen půjde ven, žu
přeci chtěla nokem jít*
iruciprdel, řekla si, už je pozdě, pudu domu, trochu se nijim a
pak snad..^ ,
Bude zase tor^Je ten svět ale těžko obyvatelný* Kemam to tu jodnoduohý*
á vydala se na oeotu domu, to oastě ji potkalo jertě mnoho hazl^oh
příhod, které jí zlepßily náludu a její pojetí světe se rozjasnilo*
i9i£la domu a bylo jí hezky*
Zase jsem o tóco ohytřejří. ľievía, jak se skáč o z hoříoího domu...

Aragom S*

Bydlel Jsem v horním patře věže
na Větrniěti a Krupobití
bydlel jsem v horním patře věže
moc pěkný živobytí

Povídal Jsem si s andčlem
čet Exodus a Lorou
večer jsem s pomodlil
a vyryl do i amene Čárku

Bydlel jsem v horním patře věže
zvyk jsem si na závrat a ptá. y
za tnjy bylo nutný vyvi ěovat světlo
na rezavějící háky
Byčlol jsem v horním patře věže
protože nebylo zbytí
bydlel Js' m v horním pat e v ž*
moc pěkný živobytí

aágo

Zima v slově
v hmatu,v chuti
ptáci zimou ochrnutí
Ptáci v hnízdech
ptáci zmrzlí
divže strachem
nevyhrezli
Ohníčky Jen
skomírají :
" Na chvíli ae
ohřát v Ráji !"

Pevně v domě
v srdci zmrzlí.
V trní děsně
rudí kozli...

■ipo

Kamarádím se zmijí
\ \
v poledne Ji najdu v díře pařezu
a ona se mi ovine kolem předloktí
Jako kus zlýho provazu
Dívá se hadíma očima
vyčkává tiěe na můj strach
vteřiny pomalu utíkej
minuty umíraj v peřinách

Pak se sesmekne na zem
a zavlní se v trávě
celej den o ní přemeJělím
celej den Ji mám v hlavě

,

/

Dotýkáme se de nně
v slunečným koutě zahrady
i když ví' že Jednou přijdu
s motykou schovanou za zády
Každou noc nezavírám dveře
nechávám lampu aby svítila
i když vím že Jednou přijde
proto aby mě zabila
*1 •
/

.
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Odpoledne ^aem pátí moucha

& vrbám stínal hlavy
odnikud nrpřiúly
vůbec žádný zprávy

Nepomlel jsem žádný zprávy
o ničem a o tom
neví nikdo
kamenolom kamenolom
Voda v kamenolomu
pohrbila tele
pomieli kamarádi
pana učitele

Odnikud ncpíltly
naprosto žádny zprávy
zabíjel Jsem mouchy
a vrbám utínal hlavy

mágo

Jsi milá.

Vyberu ti ovečku
z Jakýhokoli stáda...

Nt podölsi ua ko, oi
utratily byliny sílu
■lůj poslední beranek
Sol coatou ke postelu

Seoöhli se k náau
hladoví vzteklí psíci
chtřli z Jeho rameno
teplou krev nu kytici

beránek růstal stát
pro JoJirh potření
Kytice vystříkla
cokola na kamení
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slepý hluchý Hutí
a< smeklo do otli j
beránek zůst 1
pod proužkem ootruřii^rX
A

(3

\

mágo
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Ptactvo •• r^btará
nro..ny se kulatí
do svatejch kornoutů
stáčej oc dukáty
a bílá kráva
jo Jí nenovír^
Jde kolec rdje
s půtku do úterý

Ky tku se néstaroj
a saj dsr^ s robo
andčlctví naJ rónem
nemýcený chlebem
a bílá kráva
s coJí vlaataí atudí^
nedaleko rtíje
rozaupávé Lux^y
mágo

SEKÄCl

JDOU ...

Cekáme
až uschne, až zcepení a zhebne
ta stařena
Si kulantněji /vzhledem
k jejím nesčetným zásluhám/
bledá ženská v leteoh
která už beztak hubená
kvôli visagi nejí
tučné vepřové
ale zato jednu od druhé
připaluje Dží Pí Esky
dyzajnem tolik podobné
Rclrvím se zlatým zdobením
a velkopansky dlouhé
Wajgly
umlčuje o břit svého
Wercejku

Cekáme
na její samovraždu
A nic, furt nic
Nebo:
Kdypak
kdy asi
přijde si s tím
pro mš
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......... Bože.............
xxxm »o.xrxxxxxixx

Kolik cnČhu nasytí
Dušičky vyhládlé
cyklickou melancholií

A kolik její hlrdovoeti
ohubne ty nafouklé
nade wu Had civily

Kolikrát pravdu a kolik
Tvjch eynů ještě zapřu
- přestože TÉ tolik víra než ozveš ai kohouta

Kolik odpuštění
Kolik láeky
je mi je nám
třeba

p. grinram

.... Čtyřicet dní kepe
xxxxxY'xxxx>

A nikdy

přijde Siuti c
lese.iné
▼e vlčím Zrludku
jehněčí Tíhou
A rozechvělé
rospité
Medcrdckými steaky

Snutno jak Beránek
kdovíodkud přiěel
na modlitbu hladového

Před ránem
z Pastvin do Mleto
Dětská překvapivé
ze spánku Vzlyk
Líto

truohlceněná

A Běkdy
leží ve své Studni
žábn Smutek na prášeni

p. grirr.

jrxxxxxxxxxx
t Pé If t
xxrxxxxxxxxx

ŕonralí ptáoi
mana dnešků
odkudsi shůry
vypadali s oken

Ladov# hrdí
tmavétvrdí
sobevrasi ?

To Mahoře se
Gruntuja«

p. grimm

LOUČENÍ

XXrxxx? XX?'xxxxx

Ten druhý mi stál za sády
a prý že mi pomůže zabalit kufry

Krajina se na obzoru lomila
neuvěřitelně ostře
a z oblohy spadlo najednou
mnoho a mnoho kapek vody
přehršel letáčků
/to už jsem kdysi přece zažil!/
Setřel mi vlhkont s čela
snad abych viděl
že úmysly jeho jsou počestné

Vlasy neupřímně prořídlé lenící se
jak zmoklá košile na kůži

Bylo vlhké třeslavé společné nepříjenno
nepříjemné společno
Víc než kdy jindy pocítil jsem samotu
neschopnost někomu něco sdělit
/a tíhu slova "sdílet”/

Znáte
Abí znáte podzim
když s listí stéká déší
vlhké chladno sa krkem
a stydne na sádech jak slova toho druhého:
”Tak snad už půjdem............... ”

p. • grimm
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Je odstřel zdí, octový dech a cár se z cáru trhá,
zátoky hloží, městský břeh a smaragdová duha,
jsou vřesoviště, naftový čoud, trus horotvorných pluhů,
je čedič sopek, černý proud, spojový zákop v kruhu
Je podzim, vrány, ostliny, bezvládí šelem v kouři,
podzemí vraní ssedliny, kouřový signál v bouři
Jsou návrší, jsou zajatci, jsou sirné obětnice,
jsou rukojmí, jsou visatci, jsou vlastní šibenice,
je hřbitov slojí prožraný, krvavá zápasiště,
je obzor dráty probraný, uhelná propadliště

Je divná válka, balvany, frontová oranice,
obranné valy s havrany a dračí sazenice
Pod žernovy je země, jsou města po bitvě,
je na kamení sémě a život na břitvě

LOUIS-FERDE-aLD CÉLINE

/Vybral a přeložil Genor/

motto I /Jiří Konůpek, Orientace č.3, r.1968/

"Když hrobaříci naší romanistiky v období padesátých let pod
záminkou marxistického přehodnocení oklestili náš obraz té
stále se ohrožující, vyzařující, přitahující a mnohovrstevné
struktury, jíž je francouzská moderní literatur, v jakýsi
nedomrlý skelet, neublížili ovšem francouzské literatuře jako
takové, ale ochudili bolestně naši kulturu, vytrhli z našeho
kulturního povědomí mnohé podnětné souvislosti a zdiskredito
vali také svou suchopárnou interpretací možnost marxistického,
výddadu literatury, nepřipouštějíce zároveň žádný výklad jiný,"
4
i

I

motto II /Jan Zábrana, Sešity pro literaturu a diskusi č.30/
"K zvláštnostem kulfrurní situace v tomto státě patřil v minu
lém dvacetiletí fakt, že takzvaní "problematiští" západní au
toři, uvádění k nám v překladech, byli často představováni
méně typickými,, méně vyhraněnými /eo ipso - "méně problema
tickými"/ díly» Jestliže vůbec Joyce, tedy Dubliňané, ale ni
koli Ulysses; jestliže vůbec Sartre, tedy Holá pravda, ale
nikoli Cesty ke svobodo a nikoli Špinavé ruce; jestliže Greene,
tady Tichý Američan, ale, ne Moc a'sláva. Daly by se vypočítat
desítky takových případů. Byla to hanebná licitace, nebol
někdejším kormidelníkům kultury umožňovala říkat : "Sartŕa
jsme vydali, Joyce jsme vydali...", aniž ovšem řekli, co z nich
vydali. A tak někteří cizí autoři žili v tuzemském vědomí často
jen bokem, jaksi "horší částí své bytosti". Tím víc si člověk
vážil těch, z nichž se to "méně problematické" stěží dalo
odpreparovat, autorů jako Célina, ELiota, Claudela, které bylo
nutno zavrhovat /do jisté doby/ in extenso. Každé takové pars
pro toto pochopitelně zkreslovalo stav děl a stav věcí vůbec."
Mezi tyto spisovatele, zapomenuté po roce 1248 vydavateli i
oficiálními literárními kritiky, patří plným právem J. Zábra
nou zmíněný francouzský spisovatel Louis-Ferdinand Céline.
Po válce o něm v našem tisku nenajdeme mnoho zmínek - pouze
časopis Světová literatura otiskl v roce 1962 článek Petra
Pujmana s názvem "Ucšní bez víry v člověka" s ukázkou z mz*

hovoru se spisovatelem, krátkým nástinem jeho Života s oitáty
z nejznámějších děl a s recenzí románu Nord /Sever/, vydaného
roku 1960.
V trojdílných Fischerových Dějinách ft. literatury l£.a20 st.
jsou Célinovi věnovány čtyři strapy, článek má název "Litera
tura pohrdající člověkem: Céline". Autorkou pojednání je
dr. Vondráčková z FF UK, pro kterou je Céline zabsolutněnou
negací.
V češtině vyšly od Célina pouze čtyři knihy - a to samozřejmé
před válkou. Byly to: Cesta do hlubin noci /1933/, Smrt pa
úvěr /1937/, Škola mrtvol /1939/ a komedie Církev /1934/»
Ani při uvolněnější vydavatelské politice šedesátých let se
na Célina nedostalp a tak dnes jeho jméno často mnoho neřekne
ani sečtělým lidem.
,
, ,
Následující, výňatky jsou vybrány z knihy P.Vandromma L.F. Cé
line /1963/.

27. května se Ferdinandovi Des touches, bezvýznamnému
úředníku v pjišlovně původem z Le Havru, a LouiseCéline Guillou, krajkářce z Paříže, narodil syn Louis-Fer
dinand Destouohes. /Později přejal matčino křestní jméno ja
ko pseudonym./
,
1903-1911 Dětství v Paříži v pasáži Choiseul. Jeho matka
,
prodává krajky y předměstí, v létě na plážích u La
Manche. Často ji doprovází. Navštěvuje obočnou školu na náměs
tí Louvcís., pak školu na náměstí d' Argenteuil, kde dostává i
vysvědčení. Ihned vstupuje do učení, ale bez jakéhokoli užit
ku, svěřují mu jen podřadné úkoly poslíčka. Sám se připravuje
na maturitu.
1912 První část maturity v Paříži, je na tři roky odvedqn ke
12. plňJn obrněné divize do garni zónu y Rambouillet.
1914 Starším četařem na frontě ve Flandrech. Dobrovolníkem
v nebezpečné akci v listopadu u Poelkapelle4 těžoe ra
něn na paži a pa hlavě. Trepanaoe, 75# invalidita. Čten při
denním rozkczu. Vojenský řád. List L'illustration mú věna je
celou prmí stranu.
,
1916 Sup erárbitrován, poslán do Kamerunu. Ohrožen na životě
malárií a úplavicí.
,
Druhá část maturity v Bordeaux. Přidělen ve vojenských služ1894

bách do Londýna.
1918 Začíná v Rennes studovat lékařství, což potrvá šest
let. Přednášková oesta po Bretaňsku díky Rookefellarově nadaci.
1919 Svatba s Edith Follet, dcerou ředitele Ecole de Médecine v Rennes.
1920 Narození dcery Colette / v Rennes, k^e se usadil/»
1924 Disertační práce na medicíně v Rennest Život a dílo
Phillipa Ignáce Semmalweise. Laureátem Lékařské fakulv Paříži.
1924-1931 Přesto, že měl nastoupit na místo svého tchána,
opouští Céline Rennes, rodinný život, vidinu kom
fortního života a opět díky Rockefellerově nadaci vstupuje do
Společnosti národů, pracuje v Ženevé a v Liverpoolu. Během své
cesty se dozvídá, že je rozved n. Vrací se do Kamerunu; pak
roku 1926 odplouvá do Spojených států, kde z lékařského hle
disku studuje pracovní proces a dlouho pobývá vu Ferdových
továrnách. Potom se dostává do Kanady a na Kubu.
1928-1931 Otevírá v Paříži v ulici d, *Alsace v Clichy ordi
naci všeobecného lékařství.
V noci píše Cestu do hlubin, noci - a to celé čtyři roky. Zá
roveň píše komedii - Církev. Je v těsném kontaktu s americkou
tanečnicí Elisabeth Craigovou, které také připíše Cestu.
1931 Stěhuje se do ulice Lepic na Montmartru, provozuje lé
kařskou praxi v zdravotnickém středisku v ulici Fanny
v Clichy.
1932 Jedna z jeho přítelkyň, Jeanne Carayonová, dává nakla
dateli Denoslovi spolu s jiným rukopisem /jehož autor
kou je žena, která bydlí ve stejném domě jako Céline/, jeho
Cestu do hlubin noci. Druhý den Denoel přijímá, dává se do
hledání autora /který zapomněl napsat svou adresu/ a nachá
zí ho díky druhému rukopisu. Je potřeba tří nebo čtyř korek
tur, než topografie vyhoví Célinovu revolučnímu jazyku.
V listopadu vychází Cesta do hlubin noci. Léon Daudet vede
kampaň za to, aby dostala Qonoourtovu cenu. Ale cenu obdrží
Guy Mázeline za knihu Vlci /Les Loups/. Cesta do hlubin noci ,
dostává cenu Ranaudotovu a vyvolává nadšený článek BemanosůV.
Začíná psát Smrt na úvěr.
1932 Denoěl vydává Církev, kterou pak amatéři hrají v pro
sinci v Lyonu.

1.prosince v Médanu vzdává Célino hold Zolovi.
Vychází Sort na úvěr. Cesta do Raska, kam jede utratit
peníze za autorská práva k překladu jeho prvního romá
nu /překládá Lisa Trioletová a Louis Aragoi/. Po návratu
publikuje antikomunistický pamflet Mea culpa. Setkává se
s Lucette Almanzorovou, tanečnicí v Komické opeře, svatba
s ní roku 1943,
1937 Palubním lékařem na parníku, který pluje na trase Bor
deaux - Nová země. Píše Bagatelles pour un massacre
/Maličkosti k vraždění/v ulici Lepia v Paříži a během prázdnin
v Saint-Ualo. Kniha vychází v prosinci.
1938 Opouští zdravotnické středisko v Clichy i ulici Lepio.
Stává se lékařem v Saint-Germain-en-Laye, ale opouští
svou ordinaci, která je zcela bez klientely.
U Deno’éla vychází Škola mrtvol.
1939 Vrací se k matce do ulioe Marsollier v Paříži, poblíž
pasáže Choiseul. 21.června je odsouzen pro nactiutrhaöství ve Škole mrtvol.
V srpnu chce vstuopit do armády, je odmítnut. Stává se léka
řem na lodi Stella, která pleje na trase Marseille - Casa
blanca. Stella je potopena Němci.
1940 Po návratu do ířanoie nastupuje na místo mobilizova
ného lékaře do střediska v Sartrouville. Pak odchází
s Luoette Almanzorovou,, dvěma osmidenními novorozeňaty a
osmdesátiletou stařenou. Čtrnáct dní je lékařem v nemocnici
v La Rochelle. Odmítá odplout do Anglie, nechce opustit svou
ordinaci..
V říjnu se vrací do Paříže, krátce bydlí u matky v ulieri Marsollier, pak se díky zásahu malíře ,Gen Paula ubytuje v ulici
Girardon proti ^oulin de la Galette. Tento byt bude obývat
až do roku 1944.
,
Za tři měsíoe píše Les Beaux Drape /Pěkná brynda/.
1941 Vychází Les Beaux Draps.
,
1942 ŠéfLékařem ve středisku v Bezons.
Česta do Berlína, doufá, že se dostane do Dánska, kam
převedl své úspory.
.
,
1943 Svatba s L. Almanzorovou na radnici 18. arrondissementu.
1944 U Denoela vychází v dubnu Guignol's band.
V červenci opouští paříž se svou ženou, s hercem Le Viganem a kocourem Bébertem. Chce se dostat do Dánska. Ale je
1934
1936

nucen jet přes Německo; čtrnáct dní v Berlíně, tři měsíce
vězení, potom Sigmaringen až do března 1945.
1945-1946 Projíždí Německem, která je v ruinách* 27.března
,
přijíždí do Kodaně, kde se schovává až do odjezdu
Němců* 24.prosince je zatčen a uvězněn na 14 měsíoů v cele
pro odsouzence k smrti*
1947 Internován 26.února do státní nemocnice v Kodani na
rozkaz dánského ministra spravedlnosti* 24.června je
osvobozen, nejprve pobývá na půdě jednoho domu, později
v chatrči.
1950 Pařížský Soudní tribunál /Cour de Justice/ ho 21*února
odsuzuje k jednomu roku vězení, 50 000 franků pokuty,
zbavení občanských práv a ke konfiskaci maje.tku*
1951 26.dubna amnestován. Návrat do Francie. Pobyt u tchýně
v Uantonu, u přátel v Paříži. Usídlí se v domku v Mrado
nu při silnici na Gardes. Je lékařem chudých* Jeho žena oteví
rá kursy tance*
1952 V nakladatelství Gallimard vychází Féérie pour uno autre
fois I.
1954 Vychází Normanoe /Féerie II/«
.
1955 Vychází Sntretiens avec le Pro fass eur I*
1957 V nakladatelství Gallimard vychází, D*un chateau 1'autre
a vyvolává znovu pozornost kritiky*
1959 VyhMzí Ballets.
,
1960 Nord /Sever/ mu znovu zajiěluje slávu* Impress publikuje
jeho interview, které vyvolává mnohé polemiky.
1961 V sobotu 1.července je zasažen překrvením mozku v době
kdy dokončuje Rigodon. Jeho blízcí udržují jeho smrt
v tajnosti. 4.července je Céline téměř tajně pohřben na hřbi
tově v líeudcnu.

£
hnea po té, kdy se vrátil z Ruska, kde byl utatit peníze za
autorská práva na překlad Cesty do hlubin noci, vydal pamflet
Mea culpa, ve kterém útočil na komunismus a šlapal po jeho
modlách. Takováto zběsilost nebyla očekávána - nikdo to od
spisovatele levice nečekal. Céline neměl žádnou literární
taktiku - nebyl schopen udusit výkřik, ěotřit spojence, upev
ňovat pozici, chránit si právo na to, patřit ke straně silných,

vyžíval sa ve svém rozhořčení jako nevychovanec, .jako zesprosťačelý karabiník, jako člověk, který vše poznamenává
lyrismem chátry.

”Po roce 1952 se Céline stal ve svém ústraní jiným člověkem,”
říká Marcel Aymé. "Dalek toho, být vysílen, zostřil se jeho kritický smysl, stal se bolestnějším, než kdy býval, ale v je
ho mluvě, která zůstávala výjimečně hbitou, už jeho přátelé
nenacházeli to neuvěřitelné slovní bobtnání, ty radostné a
mohutné exploze jako dříve. Pozorný k moderním metodám oblbování a odlidšťování lidí, všímal si se zhnusením a často se
vztekem netečnosti svých současníků, jejich podivné lhostej
nosti k tolika věcem, jež se jich týkají. Nevěřil v Boha ani
v politické modly, cítil se všeho zbavený, myslil snad na
nieotnost nadání a vypadal, že v sobě nosí zármutek ztrace
ného ráje /nebo spíš ráje, který má přijít/, zármutek, ve
kterém ztratil víru."
Protože byl lékařem, věděl, že pravda života, to není pravda
mdlob a slaňáků, ale že tato pravda je krutou pravdou yědoů,
zranění, stesků a umírání. Céline nacházel nemoc všude. Vi
děl ji, jak zachvacuje svět a zároveň pociťoval svou bezmoc
nost k záchraně přežívajících. Slovy'dr.Knóoka: "Lidé, kteří
se cítí dobře, to jsou nemocní, kteří o své nemoci nevědí.”
Lidé ho brali na lehkou váhu zatímco bylo třeba brá,t ho váž
ně. To, co zabránilo spáse, bylo toto: iluze zdraví.
To, oo nás nejprve zaujme a zarazí při četbě Cesty do hlubin
noci, to je všudypřítomnást a nárazy nekonečné beznaděje.
Generace transformují a obnovují velké knihy tím, že přece
ňují mocnosti výkladu a dávají d&ležitost tématu, které jim
vyhovuje. Stručně řečeno, umožňují použití velkého počtu klí
čů. Klíč, který jsme až do teň 'používali, byl jiný než ten,
který používali první Célinoví obdivovatelé. Např. Robert
Poulet při:tupoval k Célinevu dílu jinak než my - a vyprávěl,
jak: "Cesta do hlubin nooi mě přímo praštila svým obveselujícím charakterem. Co se týče patosu, tep jsem v té gigantické
kašpeřině v lidovém jazyce neviděl vůbec. Nepřestal jsem se
smát celou noc, když jsem sledoval Bardamua v jeho odvážných

kouscích..."

"Realita, kterou vykresluje Céline," píše André Gide, "to
je halucinace realitou vyvolaná".

Célinovo dílo je snem vzbouřeně imaginace. Vymyšleným snem,
který směřuje k hekatombám, k pirátům moří, a který vztyču
je svůj prapor nad hořícími městy a nad .ztroskotanci. "Stačí
zavřít oči. Je to na druhé straně života." /Cesta do hlubin
noci/
•

t

Realita je pro Célina deliriem. Ale deliriem zaříkávacín*
Nejsou to jen vrávorající slova - ta slova evokují svět. Vše
je unášeno v lomozícím divokém tanci, který se rozpadá a
nádherně se bouří. Černý svět se stíny a spáleninami - svět
plný ruin, špinavého prádla, ropuch, plamenů, šílenství
nešťastníků, všech apoteóz, všech pohrom, - se vztyčil nad
starým vrávorajícím světem a prudkost jeho reflexů, jeho zá
kazů se před námi otevírá ve větách, které křičí nebo jsou
ponechány v nejistotě. Tento surrealismus chátry, tato zpus
tlá halucinace nám vnucuje v bobtnání elementárního života
jedinou pravdu, která mluví pro Célina; "Lidé tráví svůj
život tím, ža jej ztrácejí."
"Civilizovaná společnost", napsal v Les Beaux Draps, "- ta
nechce nic jiného, než se obracet vniveč, vijdat se, znovu
divočet, je to věčné úsilí, neurčitá náprava." Célinovo
dílo pohřbívá mrtvolu jedné civilizace. To, co nám s tako
vou krutostí sděluje v běsnění slov, jež s.e převracejí, je
to, že tato mrtvola nabyla mrtvolou čistou.
Znechucení není znechucením ze živpta - je to instinktivní
odpor k tomu, co život kazí a ničí. Céline ne, že nenávidí
lidstvo - nenávidí nemoci, jež lidstvo sužují.

Co Céline jediný vidí a říká je, že moderní člověk si udělal
ze smrti spoluviníka. Smrt si nás nebere; jsme to my, kdo
jí jdeme vstříc. My, sami provokujeme skoro všechny agónie a tu naši především V jeho světě má smrt místo, jaká
zaujímá äábel v křesťanském světě, např. Bernanosově. A ješ
tě toto: 'cLábel má ducha, zatímco smrt může spoléhat pouze
na naši lehkomyslnost.
,
To proto připadá smrt Célinovi jako posměch. Ale neomlu-

vitelný posměch. Céline ji znehodnocuje, dává jí žalostný,
sprostý, burleskní a odporný vzhled. Není to nic svátého,
relikvie, je to staré bezvládné zvíře, k němuž není třeba .
mít ohledy. Zakazuje si, aby ho doprovázel sociální soucit.
Žádné mysteriuc smrti neexistuje. Je jen tajemství života a
ještě spíše ten zázrak, že život se mohl tak dlouho udržet.

Toto dílo zvoní hranu. Světu nebo epoše? Odpoví nám budouc
nost - pakliže ještě vůbec může něco povědět. Naše nejistá
doba nijak neulehčuje situaci jevům, jež potřebují delší
Sas na to, aby prokázaly správnost své cesty. Ale jsme si
nicméně jisti, že pohřební pochod, který složil Céline, nás.
zasahuje do srdce, že doprovází hromadné útěky a vyhnanství.
Je to hudba, která hraje právě nám - hudba, jejíž šílenost
nám dělá odtudu. Nemůžeme proti ní nic dělat: drží nás a
spoutává. V t^ato případě nejsme pami. Célinovská partitura
je zatím knihou v kapesním vydání. Život, smrt: nezpívá nic
jiného - a nám to stačí. "Na dně veškeré hudby je třeba sly
šet ", říkal Céline, "nápěv bez not, nápěv, jenž je stvořen
pro nás všechny, nápěv Smrti." A Céline má to štěstí, že tím
to nápěv zpívá čas.
Celé tři Célinovy knihy byly vymazány: Bagatelles pour un
massacre, l*Eoole des cadavres, Les Beaux Draps. Jsou to
klasická díla podzemní literatury. Dokonce ani antikváři,
kteří dobře znají znovuzařaditeln* zbytky knih, je nevys
tavují - mlčky respektovaný nepsaný zákon je zakazuje vys
tavit stejně jako pornografická díla. Za několik lat bude
možno je sehnat už jen zázrakem^ Tisíc stran popuzujících

nedorozumění, nemístných slov, protismyslů, rozptýlené
krásy a ohromujících předtuch bude ztraceno. Vše bude připra
veno k tomu, vytvořit bez obav legendu o Célinovi. Legenda
o spisovateli se dělá dvěma způsoby: nejdřív kritiky, kteří
chybně čtou, těmi, kdo je následují a načtou vůbec / a opa
kují tudíž to, co bylo řečeno před nimi/; potom svévolí ve
třídění celého díla. V rozporu s tím, v co se obecně věří,

1/ Psáno roku 1962 !

knihy, které bývají vyřazeny, nejsou vždy jen knihy podprů
měrné; jsou to především knihy příliš pronikavé, knihy, kte
ré znepokojují a děsí. Hlavně udělat co nejvíc pro pokrytec
tví dalších generací! A jelikož knihovny mají své limity,
navíc čas čtenářů je drahý, může se legenda bez výčitek svě
domí oddávat svému nadřazenému cvičení eskamotáže; schraňo
vat vybrané části díla. Toto cvičení bylo provedeno i se*
Célinem. Vybrané kousky jsou z toho dobrého Célina. Jsou to:
Cesta do hlubin noci, Smrt na úvěr, D'un chateau 1'autre
/Z jednoho zámku do druhého/, Nató. První svazek vyšel v e
dici Pléiade na papíru Bible Bolloré, s předmluvou, chrono
logií, bibliografií a diskografií. Druhý bude následovat se
stejným poznámkovým aparátem. Bylo možno přidat ještě další
Célinova románová díla, ale chyběl Čas a místo.
Tyto vybrané kousky mají jediný účel: zabránit špatnému Célinovi, aby znečistil dobrého Célina. Takto se na autory
aplikuje režim jako pro studenty. Špatný Céline, doprováze
ný hnusnými poznámkami«, a donucený k nekonečnému potlMení,
to je Céline pamfletů. Mohli by oboji si dovolit komfort zís
kaný za eenu mlčení. Ale myslíme si, že je nečestné a neši
kovné vyškrtnout pamflety ze Célinova díla. Mají v něm své
místo, jež není ani prvním ani najvyšším, ale...
,
Literárně to nejsou pominutelná díla. Léon Daudet^7 napsal ,
o Bagatelles: ”V naší literatuře nenajdeme od dob Ménippée^
a básní ^gpjppy ďAnbigné^podobné vytí vzteku odražené ozvě
nou ,z větné stavby, která je svěží a nahá jako dívka od Couvbeta.”
A Charles Plisnier^: "Viděno čistě a jednoduše pod literár-

1/ Léon Daudet - syn AJplonse Daudet a, žil 1667-1942, spolu
s Maurrasem zakladatel 1'Action franoaise, jeden z vedou
cích činitelů royalistioké strany.
Z/ Ménippée - celým názvem Satire Ménippée, politický
pamflet z roku 1594 proti Svaté Lize.
3/ Agrippa d'Aubigné - francouzský spisovatel /1552-1630/,
kalvinista, jeden z prvních představitelů literárního
baroka.
4/ Charles Plisnier - belgický spisovatel /1896-1J952/,
vyloučen pro trockismus ze III. internacionály.

ním zorným úhlem, jsou Bagatelles mistrovské dílo první tří
dy. Mistrovské dílo a úctyhodný výkon. n
Když pravice a levice neříkají pit.omosti - a to je vzácné •
shodnou se v názoru na talent a Ch. Plisnier může podepsat
článek L. Daudeta a naopak.
ine
Céline říká jedinou věc: veškeři'? poslušnost je dovolena a
dokonce doporučována když jde o to, zachránit stou Xůži neposlušnost k chlastu, žrádlu, Státu, vojenské cti.
Ve Škole mrtvol /1938/ nijak nezakrýval, že celá, válka mu
připadá jako hanebnost a že by se jí nezúčastnil. Ale v ro
ce 1939 chtěl jít na frontu. Čest mužů je často právě v je
jich rozporech. Ušlechtilá duše je téměř vždy duší rozpol
cenou. Strach, pak pohrdání. Mít chul utéci, pak se posta
vit čelem. Céline je mezi těmito dvěma extrémy, předstírá,
že je nelze uvést v soulad,, přechází od jednoho k druhému
s bouřlivostí, jež ohromuje.
Společnost dělá ohybu, když ve svém pokrytectví tvrdí, že
literatura se jí nepodobá.
Všichni velcí spisovatelé byli posedlí. Lidé s utkvělou
myšlenkou. Blázni, ohoete-li, - z pohledu dobře živeného,
hezky čistého, hezky poslušného běžného občana, z pohledu
člověka, který chce být všude respektován. Spisovatel, ten
se však odvažuje přiznat své šílenství a z něj utvořit pra
men svého díl.a. Protože přiznaná vášeň, to je vášeň, která
se rozjitřuje; slova, to je horečka a'romantismus £o dosta
tečně ukázal.

V každém pamfletu je jeden námět, jakýsi příliv, který ze
siluje strúnku po stránce, vnější vzhled, junz nikdy není
hezký. Zevnějšek zde, to je šílenství: antisemitismus pojat^k. jako hluboká nenávist.
V pamfletech jsou Židé viněni ze všech hříchů ,- ti z Izra
ele i ti druzí. Jsou to výborní obětní beránci. Člověk by
až řekl, že je Céline stvořil proto, aby je nechal nést
břímě všech špatností zda na zemi. Že by jim břemeno mohlo

připadat příliš těžké, špatná zacházení příliš přes míru,
city jim připisované příliš nepravděpodobné a nízké - ne to
je snad skutečně jediný Céline, kdo to nemohl pochopit. Zo
pakujme, že antisemitismus je absurdní povyk, který však
trvá už poněkud dlouho.
V Bagatelles stačí nahradit jedno jediné slovo - ale je to
slovo, které se často opakuje - slovem jiným, a vytvoří se
tím kniha vyhovující módě.
Antisemitismus je nesmyslem zejména proto, že židovský národ
má tolik rozmanitostí - ne-li více - jako jiné národy. Nená
vidět v celku jeden národ nebo určitou skupinu lidí, to zna
mená provádět politiku rukojmí. Náhodně se vyberou lidé a
pušky vystřelí na nevinné cíle - a to jsou jediné cíle, které
nikdy nebývají minuty.
Nejenže Célinovy pamflety zjednodušují rozmanitost život,»,
ony ji dokonce negují tím, že na ní páchají velké násilí.
Céline zakládá svou úzkost na jednom jediném slově. Slovo
Žid má u něj vždy velké písmeno. Je to ekvivalent slova
Člověk pro humanisty - znají jeho význam a ten nikomu nevys
větlují - je to pamlsek, který si nechávají sami pro sebe.
Když Céline pronese slovo Žid, nemyslí na určitého jednotlivce,
ale nu souhrn všech Židů dneška, včerejška i zítřka. Neroz
lišuje. Spojuje, překračuje hranice a staletí, tu pochytí
drb, tu pravdu, opravuje učebnice, shromažďuje legendy z ghett
a konec konců, vyjadřuje se hlasem zaslepeným vztekem: Tady
je, ten Žid, ta představa-heslo, portrét, kvintesenoe z Izra
ele. Takío existují v myslích lidu abstrakta vyrobená bar
barskými mozky: Bankéř, Kněz, lakomý Skot, zrzavá Angličanka.
Ale to všechno jsou jen tlachy.
Céline zvedá sochu Izraele a potom do^ní mlátí obuškem. Izrael
je pro něj jednoduchou záležitostí, velkou nožičkou u pís
mene, kterou vymaže jedním tahem gumy. Célinova neobratnost
si nikdy neklade otázky. Izrael je navždy takový, jak to o
něm řekl, protože on se rozhodl to tak říci. V tomto směru
netrpí žádnými protiklady.
"Jsou to perverzní duchové, kteří činí život nesnesitelným" - prohlašuje ve Škole mrtvol. "Nacházejí všude úmysly. Já
cítím, že se stávám tak perverzním, že to až ústí do rasis-

tického šílenství."
To, oč se zde jedná, je opravdu šílenství. Kdo je to Žid, o
kterém mluví Céline? Fantom, přelud vzteku. Je to příšera
pro pochmun^ert, ničím nepodložená bytost bez reality. Jako
většina pamfletistů se Céline b,ije se stíny, které vyvolává
nerraživost jeho představivosti. Nezná svého protivníka, oož
je u bojovných spisovatelů časté. Vytváří si o Izraeli před
stavu, která vyhovuje ospravedlnění jeho znechucení. Je to
chybná předátawm, jedna z těch ohromných hloupostí, které po
nižují inteligenci.
Myilit si, že Izrael nikdy neopustil zed nářků, že stále lká
nad svým neštěstím, jak to připomíná André Sohwarz-Bart v Po
sledním spravedlivém, to znamená dělat hanebnou slovní hříčku
na úkor histárie. Je jasné, že tento rozptýlený národ trpěl
více než jakýkoli jiný perzekucí a krutou nespravedlností.
Ale vždy tyto nesnáze překonal. Jak by mohl vydržet všechny
tyto události bez urputnosti nebývalé vitality, která svědčí
/ a dnes dokonce v Izraeli/ pro hrdinské pojetí člověka v his
torii?
I
Céline užívá slova Žid aniž by věděl, co skutečně znamená.
Dopouští se v topito'směru takových omylů, že to slovo u něj
neznamená už ni o.

Jestliže budeme chytat Célina za slovo, jestliže budeme číst
jeho pamflety řádku po řádce, je jasné, že jim vůbec neporo-,
zumíme. Absurdnost je příliš očividná na to, aby neunavovala.
Před portréty francouzských králů se Céline ptá s úplně váž
nou tváří: "Nezdá se vám, že mají divný nos?" Je tedy jen
jedna možnost: bud je autor vět takového typu mystifikátor
nebo blázen.
Ale právě to je ta věc: nesmíme Célina chytat za slovo...
Když budeme pamflety považovat za to, čím skutečně jsou, lyrická zevšeobecnění, - vše se vyjasňuje, zřetězuje a hle
dání je odměněno.
Žid, to je prapodivný neologismus, který nedopatřením vyta
nul v Célinově jazyce. Lůžame se dát ošálit ve významu inoha slov célinovského argotu, ale nesmíme se za žádnou cenu
mýlit v tomto slově. To slovo se vrací tak často, pro nic za
nic, jako leitmotiv, s monotonní a agresivní naléhavostí,

protože ukazuje na souhrn spisovatelových hrúz. V jeho slov
níku je to ekvivalent slova "Blbec" u Bernanose.
U Célina je Žid mnohem víc i míň než Žid. Mnohem míň proto,
že mení ničím z toho, čím by skutečně 'mohl být. Mnohem víc
proto, že neukazuje na úzkou skutečnost Izraele, ale na mno
hem širší věc. Žid, to je kdokoli: jste to vy, jsem to, já,
je to - nemylme se - od určitých chvil - i sám Céline.
I
Pamflety nejsou namířeny proti někomu, ale proti něčemu.
Proti čemu? Proti kalnému dnu, proti nepřemožitelnému stra
chu. Strach se nedá vysvětlit: přichází sám aniž je zavolán.
U Célina je drama v tom, že strach přišel jednou provždy, že
ho nikdy nenechal v klidu, - bdělá výčitka svědomí, nelítost
ná pravoplatná ohol. Vzpomeňme si na Cestu da hlubin noci:
"Příroda je strašná věc a i když je tak důkladně ochočena jato
ko v parku, ještě pořád budí jakousi úzkost v, opravdových
měšlácích." V roce 1932 říkal Céline: příroda. Několik let
po té řekne: Žid. Nevyhledávejme s ním hádku, tedy při o ar
gotu. Příroda'nebo lid, to je pro něj stejné. Slova se liší,
ale jejich význam jé týž - Céline neustále potřebuje pojme
novat svůj strach.

Neopouštějme pamflety, ještě jsme s nimi neskončili. Už víme,
že Žid, to je pojmenování pro célinovský strach. Ale proč se
toto slovo vynořuje až v určité době - v roce 193? a ne dříve?
Protože Célinova úzkost , to je úzkost ze smrti, a protože
válka, to je nejbláznivější, nejhutnější a nejhnusnější obraz
této Smrti, protože podle něj Židé vyžadují, aby lírancie vál
čila místo nich. /Všimněme si,'že toto téma přívržence války,
ktezý se stáhne do pozadí po té, co rozpoutá bitku, je věčné
téma politických propagand - dříve se faito vlastnost přisuzo
vala Angličanům./
Jestliže Célinovy vědomosti o Židech byly ubohé a nepřesné,
vědomosti, jež měl o pacifismu,* byly početné a jasné. Tím
chceme říci, že poznal válku z těsné blízkosti, což je zku
šenost, kterou většina pacifistů nemá. Válka, to je vzpomínka,
která Célina neustále drtí. V roce 1914 mu u Poelkapelle vstou
pila do hlavy a už se jí nikdy nezbavil.

Spisovatelovo dílo, to je skříň, ve které leží mrtvola. Mrt
vola, která buň voní nebo zasmrádá. Ta Célinova smrdí. J-e to
zdechlina. Je to jeho válka.
Dává ji všude. Jeho dílo je jí obleženo, potácí se pod jejími
údery. J-e to dílo plné prudkých vzplanutí, jež se vynořuje
z chaotické paměti, dílo plné zmateného násilí, - bombardovaná
země navečer před tím, než se potopí v moři plamenů.
Pro Célina není válka nikdy spravedlivá. Cíle a pohnutky ne
mají, být brány v úvahu. Válka je sama o sobě zvěrstvo prvního
řádu. A jestliže ji popsal jako odpornost plnou krve, je to
proto, že ji tak viděl. Taková je pravda války, očividnost
její pošetilosti. Nikdy nebyla válka v literatuře zmiňována
s takovým opovržením.
Válka, jak ji popisuje Céline v Cestě do hlubin noci, to není
vojenská přehlídka s jezdci s ozdobnými chocholy, není to ani
rozprava o mužských ctnostech. Je to proroctví smrti, kolečko
lidí s rozpáranými břichy, popravených, lidí s amputovanými
končetinami, průvod zavšivené pomatenosti. V tom všem není
nic ušlechtilého: je to odpuzující špinavost, hnilobné mrohoviště, ve kterém ubožáci ztrácí půdu pod nohama.
Célinovo setkání s válkou mělo pro jeho citlivost stejný výz
nam, jaký má pro inteligentního studenta setkání s dobrým
učitelem. Válka ho zasvětila: ne ,do něžnosti nebo opojení
radostí, ale do šílenství a smrti.
Ale Céline věděl, jakou cenu zaplatil za tuto úzkost: viděním
světa jako věci bičované plamenem ohně - a toto vidění v něm
vždy vítězilo. Jeho svět je podoben světu Goyovu a Boschovu - stále se bude rozpomínat na tyto orgie krve, na svá objetí
s Hrůzou.

Místo aby válku popisoval nebo o ní kecal, rozkládá ji před
námi. Skutečně ji vidíme - s jejími zcela vyčerpanými zvířaty,
řeznictvími plnými) odpadu, mračny much b velkými nožičkami,
s jejími močály, kde plesniví uniformy, s cestami v noci plné
hlídek. Je to tabule černá od sazí, rudá Neuvěřitelná, je to
tabule, která není v pořádku, hýbe se, prochází přes stránky
knihy jako bouře, ječí, chroptí a třeští. Ukazuje nám válku
v její prastaré hrůze, v její věčné krutosti: je to zlý sen,
který nepochází sám od sebe, zlý sen, který je vězněm svého

strachu a kterého nikdy nenavštíví útěcha ani lyričnost,
soucit nebo báje. Člověk je ve válce nahý - nahý před na
hotou války.
Poprvé mluví v knize válka jazykem 20.století. Opravdu nová
věc v Bvropě od Francouzské revoluce, to je sebevražedná
kosmická válka, obrovský chmurný pavouk, který souká svou
sil, v níž miliony lidí a celé země umírají jako mouchy. .
A Céline objevuje zákonitostí běhu věcí pacifismus 20.st,ol.
Jeho pamflety jsou něco jako pojednání o tomto pacifismu.
Proti opožděným borcům pacifismu našich dědů /J. Giono, ^Hol
land/ prosazuje Céline pacifismus 20,století. Co to znamená?
To znamená, že si uvědomil, že pacifismus nemá žádnou šrnoi
z hlediska veřejnosti a že se musí obrátit na Stát. Veřejnost
usiluje o mír jedině když už je pryt. Je to stará historie:
Ach! Jak byla republika za císařství krásná! Veřejnost stačí
omámit, znovu rozdmychat její ješitnost a její kmenovou věr
nost - a hned vyhlašuje války a no nic nemyslí, snad jen na
pochodové písně, polibky od neznámých děvčat, květiny házené
do odjíždějících vlaků.
Céline tedy požaduje od Státu, aby se připojil k odmítnutí
vojenské služby. Říká, že i kdyby válka byla skoro určitě ví
tězná, bylo by ještě třeba dohodnout se s protivníkem. Je jen
jedna politika, a to politika Mnichova /!/. Nevyžaduje ji ve
jménu oportánismu - jak by to bylo ve chvíli momentální sla
bosti - a aby si dopřál oddych, ve kterém zesílí. Ne. Poža
duje ji ve jménu absolutna: protože moderní válka je atentát
na lidstvo, léčka, ze které lidstvo nemůže uniknout. Pamflety
jsou zosobněním tohoto požadavku.

Alkohol je pro něj to, co Francii znečišťuje, opium národa,
jenž je ovládán patoky a žrádlem. Ale, díky Bohu, tato pravda
dobrého apoštola se nevyjadřuje těžkopádným jazykem pijáka
vody. Jazyk ochlastů rozjařených opilostí mu svědčí mnohem
,
lépe: ”350 000 hospod ve Francii nahradilo v životě mas všechno« ”
napsal v Bagatelles. ”Ten nej chudší dav je shromážHován u ná
levních pultů jako dobytek u koryta, - poslední zastávka před
jatkami.
Za těmito slovy je zkušenost lékaře. To, co Céline vidí v hos
podách, není krásná výstava lahví, kulaloučký a zářící vzliled

spotřebitelů; ale rakovina žaludku, cirhóza jater, delirium
tremens, nemocnice, ubohý soucit, ze kterého se zvedá žalu-*
dek.

Město se u Célina stává jakýmsi brlohem se zdmi z podivné
havěti, útulek bez vzduchu a s nejsmrdutější pěnou. Víme,
co přehánění tohoto básníka prr.chu a hnusu rozsvěcuje; oheň
zakázané pravdy, ohnisko revolty. Můžeme sa k ní přiblížit;
je to světélko v noci,,které nese oélinovský žal - všechnu
tu ztrroanou něhu života ve zdraví.
"Všichni, celé město k moři!" Městská úzkost nemá jiného
východiska. "Hlavní město daleko od moře, to je špinavá ná
doba k udušení, hřbitov J%re-Lachaise v křečích."
Ve Škole mrtvol Céline píše: "Nenasytná střeva proletářů
proti staženým střevům buržoů. Třídní vědomí, to je blbost,
demagogická konvence. Každý dělník si nepřeje nic jiného,
než dostat se z té své dělnické třídy ven, stát se buržoem,
co nejsamostatněji, co nejryohluji, pokud možno jen mlácením
hubou, se všemi privilegii, ti nejodpornější, stojné nesmi
řitelné egoismy, stejné pádné předtudky, stejná krutost,
stejné opičárny, všechny vady, lakota, a pak - ta nenávist
k dělnické třídě! Proletář, ten nejurputnější bojovník, má
stejnou chul rozdělit se se svým zatraceným třídním bratrem
asi tak, ja£o má ten, kdo vyhrál v loterii, chul rozdělit se
s tím, kdo nic nevyhrál. O hovno by se rozdělil'klidni, ten
proletář, ale o dortík, to ne. Dokonce by klidně dal to hovno
svým třídním bratrům celé - jen aby dprtík měl sám."
Célinovy texty nejsou volební vývěsky. Jejich slova vláčí své
podrážky v prachu a zalátají v oblacích. Můžeme se domnívat,
že demokraty rozzlobí.
Stává, se, že pravda je skandální, ale lež je ještě skandál
nější...

Jednou to skončí tím, že bude řečeno: Tento revolucionář,
který pokrýval své stránky slovy ze slovníku popeKfů, byl
jedním z největších duchovních spisovatelů své doby. Ale ten
čas ještě nepřišel, to se stane až v 21.století.
Zestárne, ten náš Céline! A bude na programu v Paříži i
v Tel Avivu. Naši dědové ho obviňovali ze šílenství, naši

vnuci ho shledají až příliš rozumným. Je to nuda - tyto hádky
generací nikdy neskončí.

Jazyk vyialezený Celinám neprošel nepozorován. Měl příliš
velký talent na to, aby nepálil oči. A toto zranění zabránilo
kritikům, aby je nechali otevřené. Zavřeli je a už nikdy ne
vyšli ze své slepoty.
Boger Nimiar^/ tvrdí 18.října 1956, že od té doby je Céline

klasickým spisovatelem, hlídaným univerzitními komentáři, a
že Švédové by měli pomýšlet na to, udělit Célinovi Nobelovu
cenu za literaturu.
"Větná stavba Célinova," oznamoval Mimi ar v Les Nouvelles
Littéraires, "bude studována ve vybraných studiích na Sor
bonně. Jedna kapitola bude věmována přívlastkům a jejich
umístění za substantivy, další příslovcím, jejichž promyš
lené uží.vání charakterizuje sloh Cesty, Smrti na úvěr nebo
Normane a. Skákaje z citoslovce k citoslovci jako oestovatiil,
který skáče po kamenech, aby překročil řeku, zrekonstruuje
badatel velký klasický vypravěčský styl Célinúv. To, oo ana
lýze unikne, bude hojná lyričnost próz."
Je škoda, že proto, aby se neznelíbil některým kritikům,
byly z jeho díla vyškrtnuty Bagatelles. Jen podružně je to
antisemitický pamflet - ale to ví,jen málo lidí, protože
téměř nikdo neměl příležitost tuto knihu číst. Je to předev
ším literární manifest /ale manifest obří, vůbec ne shodný
s naší dnešní představou o tomto žánru: deset řádek univer
zálního textu následovaných 500 poipisy/. V roce 1938 to kritik
Pierre Chatelain-Tailhade v La patrie fran^aise veřejnosti
neskrýval: "Člověk by musel mít na očích klapky a v uších vatu
na to, aby neodhalil, že tyto bláznivé, haluoinující, bouřlivé
a rozhořčené stránky, kterými Céline zasazuje rány dnešní
literatuře a jejím podproduktům, budou mít jednou v dějinách
umění možná stejnou důležitost jako předmluva ke Crocrellovi."
To. co dnešní literatuře nepromíjí - a oo ho vede k tomu, a.by
ji odsoudil k smrti - je to, že ji neoduševňuje žádná emoce*
Co je to emoce mluveného jazyka? Můžeme několikrát(přečíst

1/ Boger Nimi er - fr. romanopisec a esejista, 1935-1962

stovky Célinových stran a vlastně se to pořádně nedovíme.
Točíme se v kruhu jako koně v cirkusu. Céline řídí manéž a jeho
číslo končí omámením. Opakuje svůj sylogismus z Bagatelles;’’Styl,
to je především emoce, hlavně «moce, emoce nade vším... Oni nikdy
neměli žádné emoce... Tedy žádnou hudbu..." Chceme tomu věřit a
připustit termín sylogismu* jako samozřejmost. Ale k tomu, abychom
se kjcélinovi připojili, žádáme doplňující informaci. Co je to tedy
ta emoce, která dává styl? Enoce mluveného jazyka? Ale je přece
mnoho mluveného jazyka, který žádnou emoci nemá - na ulicích Pa
říže nebo Bruselu. Tedy .spíše; mluven’?- jazyk, ale přetavený gé
niem velkého spisovatele. Obyčejný Francouz v metru nebo v kabině
nákladního auta nemá Célinův talent. Udělat z jazyka mluveného
jazyk psaný aniž by to vypadalo, že je "příliš psaný”, v tom je
celý problém a ten není nijak jednoduchý» V Entretiens aveo le
professeur Y Céline prohlašuje; "Emoce se nachází - a to s ohrom
nými obtížemi - jen v mluvené řeči... dá se polapit jen v mluve
né řeči... a reprodukovat v písmu jen za cenu velkých obtíží a
tisíceré trpělivosti!? Ti, kdo si myslí, že Céline klade svá olova
jen náhodně, že je nechá běžet v úplném zmatku, jsou šarlatáni.
Célinův styl, to je práce krajkářky: bod za bodem, přesně a svě
domitě. Věty vypadají jako by néměly hlavu ani patu, ale zkuste
je přeskupit a uvidíte, že ztratí rytmus.
Pokud jde o nás, rozumíme tomu. Styl se vytváří: sUova nepřichá
zejí sama od sebe. Je třeba je hledat, a najít je, to je milost,
řekněme milost práce. Zůstává nám tedy jediný nevyřešený problém:
co je to ta pověstná emoce, která je lapena mluveným jazykem a
reprodukována psaním?
Céline neví v tomto bodě o mnoho více než my. Neříká, proč tpto
emoci pocituje, říká jen, proč většina jeho kolegů ji necítí. ,
V Bagatelles dlouze vysvětluje: "Není to tak úplně jejich chyba.
Jsou již od dětství, vlastně už od kolébky, zasvěcováni podvodu,
požadavkům, mudrování, napodobeninám..• Už od školních lavic za
čali lhát, tvrdit, že všechno to, co četli, osobně prožili. Po
važovat "čtenou” emoci, emoci z druhé ruky za svou osobní! Všichni
měšláčtí spisovatelé jsou v podstatě podvodníci!... šejdíři
zkušenosti a emocí... Vkročili do života krokem podvodu... Pokra
čují... Začali svůj život podvodem... ten originální švindl "lyceum"... Ten seminář svobodných zednářů,, líheň všech privi
legií, veškerého švindlování, všech symbolů. Cítili se být výše,
být šlechtici nazývanými "výjimeční" už od šestého roku svých

životu. Snotivní svět, celý jeden život, celý život odděluje
základní školu od lýcea... Jedni jsou už původem rovnou ve
zkušenosti, druzí navždy zůstanou šprýmaři. Vejdou do zkuše
nosti až později - velkou branou, jako vrchnost, jako podvod
níci. •• i Valles... Vykonali cestu autem, ti kluci z obecní
školy, s okázalostí... jedni cestu četli, druzí ji uchopili,
oddělali, pokročili krok za krokem... Muž je úplně , tedy emo
tivně, hotový kolem jeho 12.roku. Pak už se jen opakuje, to, je
drzosti až do smrti... Jeho hudba je strnulá jednou provždy.••
v jeho masu, jako na fotografickém filmu, první dojem..., to
první dojem je důležitý. Dětstťí malých měšťáků, dětství pa
razitů a malých žabek, citlivost parazitů, v defenzívě privi
legovaných, požitkářů, malých a vzácných, afektovaných, vyumělkovaných, emotivně ve vymknutí zkaženosti až do smrti... Nikdy
nic neviděli... nikdy nic neuvidí... humánně řečeno.•• Naučili
se zkušenosti v řeckých překladech, životu se naučili v latin
ských překladech a v kecech pana Alaina...”
Ukončeme tento mistrovský kousek a neudělejme tu ohybu, že
bychom ho četli stejným způsobem Jako text Duhamelův. Písmeno
tady není ničím; slova jdou příliš rychle, - .pospíchající jezd
ci, kteří přitahují uzdu, půvabu musíme brát jedině ducha těchto
textů. Pro Célina jsou spisovatelé lidmi, kteří vše pbjevili
v knihách, v prostředí měšláckých předsudků, zatímco vše je Att
důležité požadovat od života,, od jeho okamžité zkušenosti, od
jeho přímého uchopení reality. Bnoce - bez níž není stylu a kterou přináší život, jenž je krátký: ve 12 letech se čas
tvůrčí emoce končí a začíná se kornutění srdce.
Vyprávěmí o základní škole a lyceu vysvětluje jen částečně,
proč je dnešní literatura tak hluboce odříznuta od života.
Je t—o literatura bez vzduchu, omezená a uzavřená literatura
salónů. Kdyby stačilo jen courat po ulicích a strávit dětství
v předměstí k tomu, aby člověk mul to štěstí být uchopen osvět
lující emocí, živá, svob-odná a šlavnatá by byla literatura
proletářská. Ale jestliže jsme už'něco přečetli a jsmv bez
třídního uvědomění /třídních předsudků/, nejsme o tom zrovna
moc přesvědčeni.
Pravdou je, že jestliže měštácká společnost má své předsudky
/které srážejí k zemi tvůrčí emoci/, lidová společnost má své
předsudky také a ty nejsou o nic lepší. Můžeme se dovolávat
Célina ze Školy mrtvol k tomu, abychom odpověděli Célinovi

z Bagatelles:"Jestliže dělá lid revoluce, není to proto, aby
se osvobodil, nýbrž proto, aby vyhlásil ještě tvrdší tyranie.
Jestli existuje něco, oo lid nenávidí, pak je to Svoboda. Má
z ní hrůzu, nemůže ji ani vidět. Lid, to je opravdové Muzeum
všech hovadin všech dob, spolkne všechno, obdivuje všechno,
brání všechno, nerozumí ničemu. "
Celá naše velkolepá strategie a útok podniknutý k vysvětlení
Bagatelles nám příliš nepomáhají. Otázka položená před chvílí
se nám vrací. Jaká je tedy ta emoce, která vytváří styl? Je
to snad úplná blbost? Najednou proráží mlhu paprsek světla:
protože se tato emoce nedá uzavřít do systému, může to být
pouze osobní emoce.
Ihned si všímáme, že v Célinově díle epiooe přímo vybuchuje,
až nakonec vyhodí do povětří celé dílo. Věta je vykloubená,
protože vyprávění bylo vykloubené už předtím, proto, že ko
píruje pod pohrůžkou tutá vytyčenou trasu bez rýmu a bez pří
činy. ^jůsob, jakým Céline píše, je jen odrazem způsobu, jímž
cítí, je literárním přepisem jeho vnitřního světa. Můžeme tedy
říci, že rukopis je tlumočníkem oélinovskó citlivosti. Styl,
to je člověk sám.

litmus Célinovy věty, to je rytmus jeho úzkostí. Věta má čím
dál* tím víc strachu, stále více s.e rozněcuje a stále více se
tato excitace opájí ve víru vzteku. Celé dílo to potvrzuje:
když se Célinova úzkost zvětšuje, psaní se tomu přizpůsobuje.
Od Cesty do hlubin noci k románu Kord jde vývoj stylu stejným
krokem s vývojem strachu. Nakonec barva kresbu zaplavuje, pro
tože Céline je čím dál* tím méně v přítomnosti formy vykonst
ruovaného světa a je tím dál* tím více obležen velkou tíží
svého, znepokojení. Halucinujísí svět, který se do halucinace
zřítí. Jakmile vzezření světa morálně ochabne - v knihách Nord
a D*un chateau 1'autre - Célinova .věta pomalu odkapává, potí
se jako,rána, která se už nezaseli. Je zr&něna tehdy, kdy je
zraněna Célinova citlivost - zaražena s ní a stejně jako ona.
Pohyb slov je zde pohybem iirdse.
Na začátku je vše věsí ta;paramentu, na konci je vše věcí
stylu. Jsou styly, kbéré nemají dost sil k tomu, aby podepřely
temperament až do konse. To je např. styl Blaise Oindrarse.
Omyl, kMtrého se ve svých manifestech dopustil Céline byl, že
chtěl vnutit svůj styl těj: kolegům, kteří neměli jeho tempe-

rament. Proustova věta odhaluje svět stejně temný a široký
jako je svět Célinův. Ale je to svět jiný - to je všeohno je to svět zpracovaný jinými silami a jinými vzpomínkami.
Tlumočit Prousta célinovsky, to znamená zničit ho.
Emoce, o níž Célina hovoří, není jediným Bohem, a mluvený
jazyk není jedinou možností. Každý velký umělec dostane svou
emoci, nikdo neví odkud - z rodiny, ze štěstí, ze vzpoury,
z náhody - uchopí ji, stylizuje ji, dává jí formu podle svého
vlastního ducha. Krátce řečeno, stvořil ji v sobě tím, že na
šel styl, který jí vyhovuje. Tvůrčí emocj, to je kabát ušitý
na míru pro člověka, stojícího mimo řadu.
Opravdoví "Célinovci" - jediní Célinovi užiteční - to nejsou
spisovatelé, kteří píší jeho stylem, ale spisovatelé jeho rodu,
jeho ducha. 2iaíníme se o těch nejpozoruhodnějších. Jsou to:
Marcel Aymé, Roger Nimier, Lucien Rebatet. Hudba jejich slov ne
ní totožná s hudbou Célinovou. Nezaznamenali ve ■ svýmh dílech
gná geniální Ferdinandův popěvek, ale naslouchali mu a usly
šeli to, co vyžadoval od literutuiy: nový naturel, naturel
dnešní doby. Nejprve naturel jazyka. Célina dává lekci tohoto
naturelu tím, že poučení o naturelu je poučením o stylu
stylu, ktérý zbývá nalézt, a který se v trpělivosti hledá.
Už od Stendhala hledá literatura svůj naturel. Kdyby autoři
byli pozorní, nenechali by se rozptylorat okázalostmi snobismu
a řekli by literatuře, že to, co hledá, je před jejíma očima.

Céline - to je vztek a úšklebek bez naděje, - naturel století,
které nechává své intelektuály ptkávat se s darebáky, hulváty,
buřiči a se slovníkem strážných. Je to naturel výsměchu.
Výsměch třeští. Třeští nejen jazyk, ale i duch. A to je druhý
charakter Célinova naturelu. Nemluvme o nonkonformismuz - je
to zprostituované slovo, slovo používané samotnou Akademií,
slovo, iieré plave jako mastné oko na hladině příliš mnoha
literárních bujónů. Řekněme, že Célinův natureť'cr^ic z toho,
co je povoleno: nevěří v myšlenka, v třídu, v pocit / snad jen
v pocit života/. Jestliže zavrhl starý slovník, bylo to proto,
aby utvořil z toho blouznícího nepořádku nepopsanou d ;sku z té kupy lží, kbérú se stále nazývá společností. Žádná spo
lečnost ani civilizace už není: je jen několik demagogií,
několik světských náboženství, pár politikářskýoh morálek,
kterými nechce být šálen. Célinovo dílo bylo napsáno proto,

aby toto šálení vymýtilo. "Jsme libertini tohoto století",
napsal ILNimier v Le ikand d*Espagne. Všichni ti, kdo mohou
vymáhat zpět tuto maximu a ti, kdo před ideologickými zákazy
světa, se kterým to jde z kopce, ji berou jako životní pravid
lo, jsou stejného ducha jako Céline. Naturel 20.století, to je
libertinství. Naši Husaři-*7 to uhádli a ze Célinovského vzteku

/kterému se špatně přizpůsobovali/ vytvořili ironii svého pře
zírání«
Jeho zranitelnost tkví v tomto: ani duševně ani literárně ne
patřilo jeho libertinství k tradici průměrného Přoncouze. Pře
devším nikomu neskrýval své šílenství a temnoty, kde se zrodilo.
Cílem Célincva díla bylo vykopnout noc člověka a lidstva na
prudké světlo. Ve jménu pravdy se často dává, přednost tomu, ře
dit tuto noc, popř. ji nenechat příliš bujet« Jenže Céline přil
nul k tomu, rozdmýchávat ji co nejvíce a hudba jeho věty je hud
bou ohně, který už už olizuje emoce a city. Steří francouzští
moralisté byli také v hlubině nooi. Ale o své cestě mlčeli:
vkládali ji do mravních zásad v aristokratickém stylu, který
nikdy nezvyšoval tón. Céline ji naproti tomu vykřikuje a to, ja
zykem nebývalé prudkosti, vydatným hlasem impulzivní lítioe«
Místo, aby trhal mraky tím, že by je prohledával klidným světlem,
ztemnuje je, a čím víc se zatemňují, tím víc on v zatemnění
,
myslí poskakuje. A jeho dílo se'noří do jakési kloaky bez úsyitu.
Je v něm noc, stále žhavější a blátivější, nikdy neuvidí dne«
Jednodušší lidé nakonec řeknou, že si Céline liboval ve spros
tých slovech. Lidé vzdělaní řeknou, že pokračoval v gotické a
breughelovské tradici. Chtěl hrubost učinit lyrickou. Lidé ne
viděli tuto lyričnost, ale hodně si všímali hrubosti. Skoro
jako by se zapomínalo na středověké katedrály a viděli bychom
jenom veselé chlapíky na prostranství před chrámem. Možná, že
kdyby býval byl sdílnější o svých vzorech, sqad by nám Céline
byl řekl, že velmi pozorně čítal Jamese Joyce.
i

Když Céline zemřel, nikdo kromě několika přátel to pevěděl.
Přátelé ho uložili do země s jakousi hrdou tajností. Jeho blízcí
přátelé objevili, že tento lékař neměl klientelu, služku ani

1/ Husaři - skupina spisovatelů nazvaná podle Nimierova Modrého
husara /Le humaard bleu, 1950/, též nazývaná "école de désinvolture", škola přezírání.

auto. Je známo, že to byl jediný lékař, který takto, bez
majetku, zamřel.

Jbznámka překladatele;
Célinův antisemitismus pro nás zůstane jedinou velkou výhradou
vůči tomuto spisovateli. P.Vandromme snad vysvětlil, odkud se
Célinův antisemitismus vzal, ala nemohl ho nijak omlouvat.
Poněkud nás zarazí zmínHi o Mniohdvě. Z textu bohužel není
jasné, jde-li o původní Célinovu myšlenku, nebo je pouze
Vandrommovou aplikací Célinova pacifismu.

Annü -kulieton x i x^ixovr- ždu

UáČLECKÉ

PRŮJEVY
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■Och řská rchlt^ktura schizofrenického un ler
Psychiatrická klinika lékařské fekulty v Dussel, orfu
K.Behrends

V roce 1912 zemřel v Lemgu archlt:kt, muliř a sochař K. rl Junker.
Byl to schizofrenik, který svou tvorbou zamýšlel vytvořit nový
styl.

Jeho dílo bylo poprvé popsána v monografii Krcyenbcrga v rocu 1926.
Nicmén 1 pře u rostoucí zájem o um lecké aktivity duševní chorých
brzy op_t upadlo v zapomenutí. Nyní Ji , Juk se zdá, příhodný čas
k druhému pohledu na Junkera, na myšlenky nastíní né v Jeho práci,
které Jsou nyní velmi aktuální, zvlášt< co se týči oblasti archi
tektury. Krom« toho, v našem případu Jde o Ji dnu z mála vyJimi k,
kdy duševnu chorý disponoval dostatkem pni z u volnosti k uskutečn ní svých Ideí a plán’ v podobí) téměř při sn od povídající Jc hn
představám.

Podrobnosti j Junkí rov minulosti Jsou ví Iml kusé /nikdy st nepod
robil léčbu/. Ty, na nfcž se odvoláváme, pocházejí z Krtyenbi rgovy
pr.ee, doplň né u naše vlastní zkoumání.

Karl Junker se narodil roku 1H5D a poté, co v ran '’m ví ku ztratil
otce, byl vychovúván dědečkem. Historie duševní choroby v rodlnh
není známa. Gymnasium opustil před koncem bňhu a odpr-icovával si
učňovskou dubu Jako truhlářský učen. Pak ode cl do nlchuva a vě
noval se studiím architektury, zprvu ve -kole umění a řemesel,
pozd Ji na umělecké akademii. Z tohoto období se uchovalo množství
návrh’j a kreseb zdí a nástropních reliéfi, v nichž lze Již od
halit zřetelný sklon k omementu o dekoru. V roce 1tí75 Junker vy
hrál akademií vypsanou cenu níma a udetstoval do Itálii. Do rod
ného m sta Lemgu se vrátil roku 1830. Zde začal projektovat d*im,
který byl poz Ji podle Jeho plán*i postaven. V téže dobé pracoval
na razných architektonických mod lech, které sochařsky upravoval,
maloval obrazy a pokoušel se o dřevěné reliéfy a sochy. Bíhem ná
sledujících třiceti let vyprojektoval dt korbel interiér*] veške
rých pokoj*] svého domu a vyrotil všechen nábytek do obytných míst
ností. Opakované zklamání v lásce a nedostatečné ocenění v soudo
bých lt Icckých kruzích způsobily, že sa stále víc stahoval do

ústraní* Postupem času se Jeho chovaní stávalo stáli

více

podivnými

z uomu vychází 1 plný dušu a opou-^t 1 jej pouze v nocí* Üo toru no
sil nemírné .mužství dřevných trumj a latí a c lé mšice v naval
práci na nich - pře tváří 1 Jj v bizardní struktury a sochy připomí
nající tot.rové k*ly* Každou zeS v . cn a posléze i stropy a okn. i
obložil gi omtriekým systémem nabarvených latí. Podivn skloubrnymi dřev nýmí m-mtnty vyzdobil také vn J_ck av^ho domu a podkro
ví upravil Jako rozhlednu st čtyřmi okny ori»ntovanýmo do čtyř sv —
t vých strain. V póza jůích letech Již nikomu nedovolil, aby se k
nmu přiblížil* VSÍm, co ootřeboval, ho op»třov»Is ženo ze* soust .1—
ství* Podle sousedi vybudoval na zahrad* dv* tSné s padacím mos
tem /nedochoval se/ a pracoval n^úncvn cel nuci na tvých zvi* t—
nich sochách. Byl často vídán, Jak stojí večer na zthradí a hl»sit. c. klamuJe* Návštěvníkům prozrazoval, žr zná najtajnejší myHen
ky papeže, že se nejmenuje "Junker" Jun tak zbůhdarma a že pracuje
novém stylu, "který bude možná pochopen za sto let". Žil zcela
svojí prací, evým trojrozm mým un ním, ktir se stalo Jeho cor.cvsm, jeho přístuvem klidu a kter do své & ttl neopustil* Po Jeho
smrti bylo v oom* n«li zeno viet nuž sto u r z\ kreseb a soch* Ve
jvém rG néc. nu st byl považován za vý třtdníks, podlí Kreyambergova názoru byl nepochybné postižen paranoiemi schizafrcnickou psy
chózou*
Junker pracoval na poli dřtvím* plastiky, architektury a malby, u
siloval o odstraněni hranic mezi t miti třemi furr ml uj ní h smi
řoval k vytvoření novúho stylu, který ti při stavoval Jako plastic
kou .xchitckturu* divák bude nicmén okumžlt zasažen určitými ry
sy Jeho práce, které Jsnu pro schizofrenické uměni typické: sklon
kc gtometrlzaci obvykle inter retovaný Jakc svědectví o pokur,u
zadržet hrozící ztrátu esembluutické síly, postupná hruucmi per
spektivy, bizardní ubsahy, vyjadřující nenormální zkuimost, spros
tý erotický obsah obrazí a s ch a propojení li ukycl u zví ccích
f ořem*

i

dohled na «.rchltckturu oomu ukazuje, že v popředí pozornosti Jc čle
nění prostoru* Počáteční matematické formy Jsou postupné překrývá
ny formami naturalistickými /"opuštění a rozbiti pravého úhlu"/*
wEkorcca zdí a strop} se. stává zárodečnou fsrn u prostorové kontlnultý. Vstupní halu přetvořil Junker v geometrickou, klec připomí
nající strukturu tím, žt na zdi přibil vyřwzávané lat* a cukovltá
kusy ořev^, které pak po celém povrchu natřel matnými barvě—il. Ač
koliv kamenný základ pokoje Je stále viditnlný, tc lec zři Jr usi—

low-1 dát nu nstur. istický vzhled sluj. nebo labyrintu pa.-obné
Jeskyně. Fasáda • ostatní pokoje Jsou cotvořeny vr stejná stylu,
což způsobuje, že cům vypadá, Jako by by 1*vyrostl*. Tento iiojcm
Ju uocnn množství» vyřezévanýcj rt li< ř' .. totimlckých plus tik,
uo vn ných do zdí k-ždAho pokoje — váe v obyvateli vyvolává do—
j^k, 2« ŽÍJ< v předivu vlastní ur luck tvorby. Jestliže sledu»
Jeme blíže c*lý arctltiktonický vývoj struktury jotu, lze n Ič-zt,
že zpočátku nati mutlcký plán ustupuje xúrsn^léru zacházení s pros
torovou strukturou, u» l*.cký prvek ustupuje do pozadí, až Je na«
konec úplně rozta inén v dekorativních prvcích, atcmotypizovuných
formálních vystři dnostcch a přesyceném chaosu. Zpočátku Jednodu
chý dekor mel ozdobný » výpr .vný vzhlro. Metrum .a.-ní geometrických
orttrlzujících rvk" a cp-kcVaní rostlinných vzor3 /růže/ slou
ží zprvu pouzr. k vyplnění pražených prostor. »’ozd^Jl Jsou ale na—
hrazeny rxpn lvní”i čar’.ml a vzory, uspďád nýnl porili nr Jo sni určinych prvldl. Tyto stylistické prvky Jsou systematicky rozvíje
ny po ci 1 r oom • Tukto Junker dodává av' rchlti ktuřt a plastice
fji nocený ci lkavý tvar /za vnitř i zvenku/, přičemž nábytek ar trž
pobílí n c Ikové funkci íuu. Tatu sjednocení pL etiky ü Sczby
s celkovým plenem amu zp*4obuji pozoruho neu zrnnu cílí archi
tektury. Dům sc stává Jakousi skulpturou k obývání, *obytnou skulp
turou* t kovych mc: »mích sochnřů-urcblt»ktft J ko jt Ancrá Plac.

V rmoh'm vás přlooníná napodobivý nuturullamus
u i ho, který na
vrhl v žc kostela pro Ságada F-ml lila v [ ercaloná vr tv^ru kuku HCných ilůek a sloupy v p >rku Gucll Jako stočeni stromy a byl inspi
rován strukturou lastury práv trk, Jjku Junker byl uchvácen tvary
a vzory Jediného Materiálu, který puužíval - oloupaného sta vrtní
ho dřeva, ^tní známo, zda Junker bvhi.m svých studií v í nichuvG při—
cl s n turalistickou architekturou -o styku.
V jeho šachách z“ stává ví lká část p’vi viní struktury stavebního din—
va zachována a podobnost dřevených vý’n lk* s falem Ji zdQruzn *no
n kolik*, zářezy. Zp*sob, J.kýn bylo toto dílo vytvářeno, nenuzna—
íujc, že by um lec vkládal do jidnotllvých výtvorů uvážená myšlen
ky nebo se v n u an .211 zt lcsnlt své u lecké názary, spíľie lze
hádat na spontánní podnfty. i ohlo by se zdát, ža zprvu psychóza
zint nzlvn 1. sílu Junkerovi* formálního vyjádření. J« rožnč, ža
zvýšená schopnost postřehnout srysl v objektoch ho obklopujících
spolu s význam, který přikládal upI tnování n ktsrých jejich
podstatných rysů, přispívaly
Jeho uf« ní. Přikladly lze nalézt
v jeho idei přetvořit sukovitá dřevo v oušku, ookrcuc né r rvno
nebs hr rn-fro-itlckou pos»t vu, v© faunovi vpr..cov-né® do utruk-

tury leva a v skrytých postavách a zvíř-cích hlovJU). 'roto byl
Junker úep. ^ný v přttváření svých plastík
reliéfů v slín expre«
sivní práce, které se stávají úschovnou historic Jeho života.

Cr w řečeného se Jeho osobní potřeby a úsilí pror ítejl do obra«
z*. vc kterých ns sebe berou 1'uzlvní formu. N> v ach zduch nechá«
žltni f lické tv^ry a výční-lky a nvtíro připonínaJící výstupky. Ma
t nnó obrazy vsazené do ookrouctných ráoů Líc í hlavn** i rot leká
výjevy. Ztráta perspektivy Je v nich putrn* nejzřet In Ji. A opát,
tyto obrazy n-.konec o> generovaly v stereotypní prázdná omamrnty.

Tento nedůstatek j-kékollv c-^sleemosflli v zúm ru oclliuje ^unxrrovu
práci od ostatních příklad* sochařské architektury. Taká 1z« vypu«
rcrovat bsanci pestrých bertv n ilvních um lc^. lánov»nr snojtní
pl štiky s architekturou se nezdařilo. Z^itwly Jin stpoy nevyrpy«
tatelnč dyn<.mické síly
mlhnvá surn lištičku atmosféra monstróz
ního üchrň tu vnitřní dekorace, uo kter J vtpsůn celý kin nazdar
s ojlt vir chny nes utlt< Iné prvky v< smysluplný ct lik.
daSut let po Junkt rov smrti Jsou vyšli ky jeho pruci nr^m fas«
cínující«, ov^tn zm ny v um leckrer my .lení Jím dodávají nové .<ktu■ Inastl. Jeho jokus zcípo!'.ít sochařský architektonický styl použitím
n. tur lis ických prvk"
Jeho n/toJa Cl»n ní , i esteru i uťútrjn ní
bránic mezi plastikou u irchlt • kturou z”atává jedinečná« Tr igické
lze vypozorovat ve faktu, Ži psychóza zbránil jeho vývoji v pr"j«
kopníka a hlasatele nového stylu u" ní, kterým s< Jinuk nohl stát.

přeložil
ielpaa touthurta

Anna Skelleton - Bratrovražda
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SKUPINY

42

MALÍŘI

Dolmen č. 9 a 10 uveřejnil dvě prace Bi-i'yho o literátech Sku
piny 42, re kterým přiřadil opisy dvou původních, klíčových článků
Jindřicha Chalupecrého "Svět v nenič Pijeme“ a "nové úkoly“, pálen
ky členů skupiny, zde reprodukované, mč přinutily re studiu prací
malířů S 42. Výsledkem je tento článek. Skladů se 3 chronologické
ho přehledu činnosti výtvarníků S 42 /souvislostí tehdejšího výtvar
ného života/, poznámek o jejich společných výtvarných principech
a jednotlivých výtvarnících. Závěr pak tvoří úvaha o přesahu ducha
skupiny do budoucnosti, úplně nakonci je seznam literatury, ze kte
ré jsem vycházel, anebo která je schopna poskytnout další informace.
Když jsem na začátku napsal "malířů Skupiny", znamená to, le socha
ře Zívra a fotografa háka jsem nechal trochu mimo. 'A malířů si
všímám nlavně centra skupiny z doby jejího vzniku a Lidí, kteří
svým dílem naplnili požadavky uSvčta, v nimž žijeme".
MALÍŘI S 42 - DATA - FAKTA

1928 Na pražsnou ULJPRUM se zapisují dva přátelé z Nová Puky Franti
šek Cross a Ladislav zívr. Současné se zapisuje František Hude
ček. Znají se s foto-rofem Miroslavem Hákem.

1931 František hudeček, Frantisek Gross, Ladislav Zívr odcházejí
z UMP. UM..
1932 Výstava rOEZIn 32«
Zastoupeni: arp, Chirico, Ernst, Klee, . iró, hay, Giacometti,
Dali, Mason, Paalen, Tanguy, z Cechů - Filla, xiofmeister,
Janou; ek, .. r.ovský, ú.uzike, Šíma, Stefan, Toyen, V/ascnnann,
Wichterlová.
- Velký inspirativní význam pro mladé malíře.
1934 Chalupecký, Gross, Hudeček, Zívr se společná věnují surrealismu.
Hudeček - frotáze, obrazy z nemalířských materiálů; Gross -

koláže, obrazy s vlepovanými reálnými předměty; Zívr -

objexty; Cnalupecxý - automatické texty® Společné si překlá
dají surrealistické texty, kreslí surrealistický sekretář®

193?

Výstavka nejmladsí generace surrealisti v naxladatelství
J. ?. ii.ullera /nudeček, dross, lívr, »rtovský, xjutalog Chal upeexy/ □

lv37

E. ľ. ourian začíná ve svém divadle vyst Ivovtt obrna,v i lalýcn výtvarníků /!'37 - i «41/• Na první vy.tavě zastoupeni:
L-ross, Ludece-c, ;iak, Lacina, Lívr, dy.v.xund® V tvC tnu všichni
vystavuji na Výstavě čs. avantgardy v Doni umčlec.vého primysluo

1>39

Založena skup.no Sedm v říjnu /V» .ejn , Er« Jiroudt»:, Jos®
Liesl r, J, . bienále.., nrn. ?aderlíM V. Plítek, L i®
oeydl/o ľeoretix Kropáček: "Potřeba obnovené subjektivnoutl
projevu, nulad, melancholických stavů duse, .^sílený huma
nismus. "

1940

Výstava Mládí, na které jo zastoupeno J ádro S 44.
- Ghalupecxý vydává stát "Svet, v n au .ijeme" /vyšlo ve
4» čísle programu D. - 4u, str. tí, redif ovunom Víadijnírdffi
Holanem/□
- Hudeček maluje boční chodce, Tovární komín, Lalíř na peri
ferii, Nádraží řodbaba.
Gross Zátioí s polní výhní, obrazy z >ert rámky, xirejcovské
dílny - pří clon :o skutečnosti "sv ť-, v n ■ uz žijeme."

1941

Uzavření D já.
- Chalupeerý vydáva stat "Umení jest imélé" /u pool, progremu
D 41, str. o5 - 9/ "Umění jo člov'xu nístrojem xvóta, pomůc
kou života, orientací života, pomáhá mu, aby by]."
- Výstava KíIfřOíNÄCE /vystavuje
idecel , Jross, x.otík/.
- Kritika začíná hovořit o iniciat'vríůloze budoucích cleni
3 4d pro celou tehdejší výtvarnou reuereci.
— Chelupecíív iverejnuje stát " íenerace" v as. ?/ivot, organu

Umělecké he se’v.
- Výstava "h'<o?j:< mladých" v Pračmau"jv-j galerii na rilaan'

/jádro
4^/.
- Hudeček a íross obesílají élensucu v./íj avu Jm. oesedy. Zde
se setkávají e dálsími generačními druiiy /zejména s Kamíleni

Lhotákem/o
- 17» XI. - 7o XII. Poslední výstava skupiny Sedm v říjnu
/katalog Kropáček/.
1942 - Chalupecký: "Umění napodobí skutečnost" /čivot 1942, XIII,
str. 11 - 19/. Text uveden reprodukcí Hudečkova "Nádraží
s větrným mlýnem". Z dalších textů; "Pohádka nebo mýtus",
"Holemi člověk, nové dějiny, vznikající ve městě".
- Chalupecký navrhuje ^rossovi a Hudečkovi schůzky v týdenních
intervalech, kde by se "nehovořilo o válce". První schůzka
v Hudečkově atelieru. Diskutuje se o tématu článku "3vět,
v němž žijeme". Na srazy začínají chodit: Kotalík, no tik,
Seydl, Smetana; Chalupecký přivádí Koláre, ten Součku, poz
ději přibývá Kabal z Srna, dlatný, Hanč, Kôlnar, nauková.

1943 - Výstava - uross, Hudeček, Kotík, Lhotác, nmetann, '.uvr Topičův salon, 30. VIII. - 19» IX. První výstava S 42. Úvod
katalogu: Cnalupecký 1. část, Kotalík 2. část. Chalupecký
xončí slovy: "Nebol záleží na tom, aby člověk žil a nikoliv
na tom, aby se utěšoval nebo honosil uměním".
- Výstava S 42 v Kové Pace - úvod Kotalík.
1945 ~ Výstava 3 42 v Poaové galerii v Praze.
- Výstava KONFRONTACE II /Černý, Gross, Hejna, lloffstädtor,
Hudeček, Isbler, Janeček, Jiroudek, Kotík, Lacina, Lhoták,
Liesler, Levan, Paderlík, Lédl, Sivno, Jklenúr, Jmetana,
nouček, Zyrmund, Želibský.
- Chalupecký rediguje Listy
- do r. 1^47 Surrealistická skupina /leire, íoyen, J. ileislor,
7. Eťfnberrer, K._ Hynek/.
1946 - Výstava .-.rt I aeenoslovanue - Paris - Lrusel - Lutych.
- Výstavy v orn' a matislavě, natalor Cnalupecký.

194? - orupina 42 se rozpadá. V padesátých letech hudeček ryje
známky, Cross pracuje v "Ústředním domě lidové tvorivosti",
snaha o angažované umění.

13" j - .etrospe tivní výstava 3 42 v ; ínesu /úvod jtalík/»
- Chalupě?-ý a íěro ma ují na vJs^ovj č érey v' Výtvarné
orúci. í _r” j 'upina 44 no 1? letech" /V.?. 721 é. 11/tk/.
Chalup
"Počátky 3 42" /7.P. Č. 19 - 20/.

- zvedá se prudká vlna zajmu o 8 42
- Gross s Hudečkem se vracejí r va-né práci.
- Samostatná výstavy bývalých výtvarnívů S 42.

,

1979 - Výstava prací audečka, Grosse, lívrtó jejich sedmdesátinám.
Praha A. \ Chalupecxý komentuje; "Odbyla se bez plukutů, bez
pozvánek, bez catalogu a bez kritik."

POETIKA

"da bílých letních odpolední oživuje vedrem Černá modla na strese
sladovny v Podbab-'. ^.arne vsak otáčí větrný hřeben její zelené
prilbice obludnou rudou tlamu na všechny struny hrůzného ticha.
Je němá, jámo je nomý hrob nebe ... Trpělivý, věrný hlídač osudu
sklářských krajin pod ^ebou, krajin kopřiv, červeného a žlutého
prachu, t“chto až na kost opuštěných klínů, v nichž se hnětlo a
z nichž se rodilo nedaleké bílé místo, neodvratné sem kráčející."
Fr. Hudeček.
"Pražská předměstí, zejména Holešovice, krajina, kde omšelé zdi a
dehtem impregnované ohrady továrních objektu se kupí kolem telefon
ních budek. Květiny tam rostou toliko na střechách moderních činžá
ků, v umělých zahrádkách, třicet metrů nad zemí. Je to velkolepá
podívaná, která místy připomíná civilizaci starých filmových vrotesen. Asfaltové ulice, železobeton, cihly, kandelábry, prkenné
ohrady, vítr, dé^t, rour, mina".
Kamil Lhoták.

Hudečkův zápis se přímo odráží v jeho obraze "Sladovna v Podbaoě"
/1941, 19 x 33 cm repr. Výtvarné umění XVI/1966 od 3tr. 393/•
Cv5em i atmosféra Lhotátova zápisu je cítit z jeho obrazů.

SKUPINA

Východiska. Při příležitosti retrospektivní výstavy v r. 19óJ Chalu
pecký napsal, že u vchodu do s.ilu měly viset tři obrniv, ježlan od
Janouška, jeden od .ykra a jeden Šímiv. Chalupecký: "Um ní šímovo,
Kykrovo a Janousxovo bylo dost rozdílné, ale spojovalo je pr >ve to,
ze přijímali moderní um ní jako otázku, Jmao problém, jako něco,
co ta vlastně ještě není a s č±m se mn vady teprve začít; a nikoliv
Jaro hotový názor, uvnitř nehoř třeba lít a pracovat." /V.P. 1 'oj
č. lj/íÓi', Ze světových výtvarníka se jadro skupiny v JU. lotech
zajímalo o Zrnsta, kiróa, „lea; Je Chiiica. čes.^ i výtvarní scéna
pro ně vesměs představovala to "žití uprostřed notového nizoru."
ioznámka - Chalupecký: "Je ns*í avl -štností, • - j Jiní
i tvltš is.^e ch
li rubismus Jako . 1 o
1e n
» (.Krumlov:. t
i u Leon; . e. »ta
rri i L . ru. vir'Ce1
'sme n ubisrnua v r v. h
esteti-Ur /Výtvarná ^ríce 1933 č. řk/^J/. S t mito ntiory samo
zřejmě v jOo letecn stáli výtvarníci budoucí S /d na post ch out
sidera. řeoreticry je odpor k novému ak .demismu mo lerníh> umění
zformulován Chalupecrym v r. 1'^41 v článku "Svět, v n ;mz žijeme".
f. co víc - článek obsahuje i pojetí cesty, jak z něno ven./Vi^
bolí on č. ý./
Prostor. Pojetí prostoru u výtv rní.iů S jř je u/mubizující,
b/ rlasické, c/ imaginatívni. Vliv zubisniu je nejvýraznějsi u Grosse
/kubismus stál na počítru tvorby Grosse, Zívra i hulečtca jaro výraz
moderny za jejion studií na Umreli//, který v jeno duchu a Ladislavem
Zívrem uspořádal svoji první výstavu a t'žil z něj později ve svých
fantaskních konstrukcích. Hudeček neměl ke rubiomu vztah, jex.o vliv
bychom snad monli hie’dat v "Kovárně mého otce" /l>3í, olej, pl itno
70 x 100 cm/, "Starých sýpkách a .zomorúch" /194d, olej, plátno 110 x
85 cm/o Zde Hudeček důsledně rozrušuje prostor, ovsem nikoliv
s analytickými úmysly. Cílem je pod-at ima^instivní působení nnatecnc
ve více rovinách. Ke Urosso^u mubizujícímu pojetí se px'ipojuje i o
téměř generaci mladší Bohumír Metal. Klasicré,tradiční pojetí proste
ru je důsledkem obratu re skutečnosti z počátku 40. let, .<dy se k n?
mu přiklání jak dross, tar Hudeček, maginativní pojetí prostoru
u Hudečrn a Urosse je samozřejmě dáno jejich klíčovou surrealistic
kou orientací v pU. letech, což všar neplatí pro Lhotára, který

coby autodidakt z prostředí <zi&lec^é besedy,nebyl surrealismem za
sažen, ale dosel ke svému typickému spojení imaginace a reality
v budování prostoru vlastní cestou /vztah k Šímovi a Zrzavému/«

narva. Společné pro skupinu je preferování koloristických kvalit
barvy před jejími hmotnými či strukturálními vlastnostmi« /EcPetrová/.
Barevný nános je téměř vždy nevysoký, pastóznost se neobjevuje, Ty
pická je inklinace k chladným tónům. Verazna je kresebnost«

Sv -11 o♦ Zpravidla nebývá prost 'edlem dramatického UkCenta, ani nemá
výrazné místo ve v. stavbě obrazu, aross a Lhotúx pou; ívnjí votlinöu
rozptýleného denního světla v tradičním významu, Lho Lúk lehce rožnilzeného« dominantní ulonu v.ms světlo hraje ve ^0. letoch u nudeeka.
Je pojato jako nositel poetična /boční cholci/, slou/í jako vyraz
autoreflexe, duchovnosti«

JEDNOTLIVCI

FRANTIŠEK HUDEČEK

Bývá nazýván romantikem srapiny. Je mu nejvíce vlastní onen antro
pocentrický náhled na svět jolmen ’. t, . i- ý: 42 let Dua; ' n;z 41/,
..ti' • >1' :
•_ -’..o” 1 C- ol j i '% .u
■'
.to p". »£ tái. ‘ř
- iv '
• ■ . - ', a c ■ jo . .1
.
z vír
? ■ t .. u I o cek
ho pojí’ ' ;r "O "riiáot vesmíru, 'ento přes h .
■ eňujc v člověku,
zterý působení :>íuu ■ místi vnímá. Platí
i ieí ovu tccuníckú
poznámka, kterou si znamená ke rresbí "ŕ.uže ak jícího na vlak":
"Udělat tak, aby průnik oblohy a zemí byl clov'd"« Snad nepřeženu,
když prohlásím, ze v doze existence Skupiny byl -rant Inek hudeček
jako člov“-ií opecem vé?:O přítele ’rertisku irosoe» .roní; oyl "sku
pinovým č]ovVjmcu". Netrp live očekával Vzm.< >.;piny, toužil po
propramuo ho tato touha znamenala, se ks ta: troltiln ó proj'v.lo v pa
d e s 11 žc'n 1 e t F' c n, rdy ' e Ur o s s v enu j e o r'? • >. za c n i práci v Js i .dním
domě lidové tvořivosti" a své konstruktivistické re'ce propůjčuje
m popisnému zobrazování továren a xrajin v o ic'u t^h ejtich poža
davků /v žedesúkých letech pax toto své období nodrotí jako
neštastné/. hudeček je soí_ placn.ým melancnolikem. Za. svého studia

na UMPRLM nenachází vztah k tehdy tam populárnímu kubismu. Osudná
je pro něho osobní zkušenost. Proto ve škole maluje vpodstatě tak,
jak to bylo požadováno. Ve svých vzpomínkách hovoří o nočních
toulkách, kdy cítil, že se to musí dělat jinak. Byly to zvláštní
*
*
noční meditace, nespokojené přecházení plné přetlaků, takže Hudečko
vo "procitnutí" /k srovn ní se nabízejí podobné Šimovy pocity/ půso
bí téměř mysticky. -Ještě v den této zkušenosti začal hudeček okamžitě
kreslit, což se záhy změnilo v horečnou činnost, sxolu začal vypou
štět a záhy /Ujl/ ji opouští docela a za stálých existenčních potí
ží nepřetržitě maluje. /Autoportrét 1.31, Do prostoru 19J1, Pozemská
a nebesxá tanečnice 1931> Afinita 1^31, Zatmění slunce 1932, Postava
v noci 1933) Postava na ulici l>J3/c Do Skupiny 42 zpočátku odmítá
vstoupit, v padesátých letech se v ústraní věnuje známkové tvorbě.
Toto vše + Hudečkovo surrealistické školení z JO. let je důležité
pro pochopení jeho Nočních chodců z let 1940 - 1944» Těchto maleb,
kreseb a grafik je více než dost. Iwotiv je vpodLtutč stále stejný figura, nějaká ulice, obloha, hvězdy. Ov^em každá malba znamená nové
zhodnocení. Důležitý je motiv noci, znamenající soustředění, kontemplaci, sebeuv domování; rozptylující faktory jsou jí potlačeny.
K noci se váže světlo. Hudečkovo světlo je nositelem poetiky a má
i symbolický význam. Někteří noční chodci tak sami vysílají světlo.
Kosmická tělesa nejsou pouze na obloze, ale i v jejich temných
postavách. Výzxum města, jak je předznamenán v Chalupeckého ",/větě,
v němž žijeme", působí jako reakce na přeestetizov-iní umění progre
sivně, až osudově. Cv^em jedna věc je filozofieko-estetická studie
a druhá vlastní ovorba cleni skupiny. Hudečkovy městské žánry, kte
rými se v souladu se s<upinovou snahou ta<é zabýval, dnes působí
trochu nudně. Vůdčí ducn Chaluuecxý si je problému vědom. "Ten civili
mus, to byl jen nejpovrcnn jsi povrch naší práce - dokonce možná na ,e
slabina, jatcmile se z n ánc/stával jakýsi z ivuzný program". Toto nebez
pečí však hrozí hlavně slabším duchům nebo ještě nevyhraněným malí
řům. Skutečné individuality, a hudeček k nim patří, se spoutat nedají
Není náhodou, že František Hudečeu sám se hlásí k mýtu a dílu jednoho
z nejduchovnčjších Čes.cých malířů Josefa o.'my« "Svědectvím toho jsou
také mnohé obrazy Zrzavého a Šímy, kde zvlíut* u druhého z nich
zbývá ze skutečnosti vnějšího věta často velmi málo, a právě proto
je tam tím více oné druhé, duchovní skutečnost1* A jen o tu v umění
jde. O to učiniti tuto druhou, nehmatatelnou prchavou, pomyslnou

skutečnost skutečností pevnou, stálou, skutečnou# A o to se v poslec
ní době opět pokouším. Jak to dopadne, prozatím ještě nevím.”
/Výtvarné umění XVI/1S66 Hudeček: Prehistorie malířského tvora
str. 393 - otištěna jaho starší přednáška/.
,
Hudečkovy po válce malované elektric é dráty už strojí na pokraji
nefigurativnosti. V šedesátých letech se Hudeček věnuje výzkumům
na poli op - artu a zvláštní biouorfní fantastice.
Ke konci psaní tohoto článku byla ve St;uměstsKé radnici uspořádá
na Hudečkova souborná výstava, kt rá přináší ä<cela solidní přehled
jeho nejvýznannějších obrazů.

FRANTIŠEK GROSS

Ve své vlastní nonografii označuje za .voji malířskou jedničku
Picassa. 0 picassovské konstruktivistické, až starému utvoření
konkurující pojetí tvorby se snaží i Gross. Kubismus spolu se
surrealismem je Grossovi základním východiskem. Jeho "iviodravý muž“
z r. 1936, doprovázený textem "modravý muž by se zřítil, Kdyby se
neblýskalo" je rodný bratr Hudečkova "Golema - inuze probuzeného
žhavým kladivem z let 1^35 - 37« Oba patří do kategorie mužů
fantomů, napůl člověk - naoůl stroj. Toto pojetí je charakteristic
ké i pro Grossův vztah k m'stu. Oproti Hudečkovu antropomorfizovanémi
městu zde stojí Město - otroj.
Grossovo vyjád-rení drastických stránek mýtu civilizace je jeho
osobitým vkladem do mnohotvarého obrazu civiliz/jcey^tvářeného cle
ny Skupiny 4d # I jeho venkovské krajiny mají charakter určitého
konstruov něho ob jektUo/.-otivy z uymáně z r. IjjH, krajiny se vzta
hem ke KleeovY. Jistý fascinovaný vztah ke skutečnosti je patrný
i v Grossových surrealistických obrazech z nemalířských materiálů,
oyrový /a surový/ vztah k realito se projeví úpět ve srovnání
s Hudečkem. G nu'eč.o nemalířský materiál slouží jako materie
k uchopení a okamžitého jejího pretvorení v poetic ou konstrukci
na obraze. Ve svém proslulém Faidrovi a Sokratovi. /1934,látka, dřeví
ÔG x 7Z/vlastně modeluje jakési sumarizované figury z hadrů, kdežto
Gross ve svých obrazech s vlepovanými reálnými předměty nic namode
luje, ale zařazuje předměty každodenní potřeby v jejich nijak neupři
vované podobě do plochy ohraničené rámem obrazu a tak seřazováním
reálných předmětů vytváří novou realitu. Grossovy konstrukce

fantastických strojků ’’Stroje na čistění městského vzduchu” a
“Strojky před penzijním ústavem”, jemně propracovaně mechanizmy
do sebe zapadajících pohyblivých součástí, svojí absurdní existen
cí, se slušnou porcí surrealismu a dada uzavírají jeho, předváleč
né období. "Zátiší s polní výhní" znamená signál
obratu ke
skutečnosti. ha první výstavě S
u Topiče /obrazy Libn\ Kajsxé zahrady, kouře/ je patrné Grossovo zklidnění, skladební a
rytmické prvky ovšem stále převažují náladu a atmosféru. Gross
sveřepě maluje své m^-sto, fascinuje no jnekliflňující těleso li
beňského plynojemu /udivuje ho již na počátku třicátých lat za
loby jeno vojenské služby v xasúrn.ich na 1 ivali lovně; plynojem
později oblíbený obje t foto;- 1'1, pr. ..
ju^ok/, . :dn
vJeekov n
t
. ,
A:?', A : -1 ■ ?1 >v\?
■
ori.onl m.
Zahle! ní 'o .“sta je tíkovú, že slunce nu jbloze ho nezajímá.
/Eva Petrovi upozorňuje ne podobný význam míčů a vzduchmi riveekých balonu na místě slunce v obrazech Kamila LhotákaA
Po válce Grossovy konstruktivistické kreace pokračují na vitt ich
formátech. Někdy bývá toto "siláctví" díváno .10 souvislosti 3 po
dobným vzepjetím v tvorbě Pabla Picassa a vůbec vlivem konce
války na všeobecné nadšení a odhodlání "k novému budovaní”. Ne
bezpečí tohoto budovatelskéno a stvořitelského prístupu, pakliže
je realizován bez pokory nebo Picassov
-enia a vtipu, tkví
v prázdném velikášství. 7 dobách politického totalismu se toho
rádo zneužívá. Zde by snad mohl být klíč k pozicím, na které
/viz Hančův deník/ se ross dostal v roce lb4k a v kterých fun
goval v padesátých letech. Kde se vzala ta úžasná svěžest jeho
obrazů sedesátýcn let?
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Stojí snad ještě víc stranou než Hudeček. Lhoták neprochází vý
raznějšími formovými zvraty. Jeho civilizační poetika s ním jde
i po rozpadu skupiny a sla i pred jejím vznikem, Lhotákovy civi
lizační předměty jsou hnány proti času. Je objevitelem kouzla
světa stará tecř.nixy, starých ilustrovaných magazínů. Staré
doslouživší věci zasazuje do volně pojaté krajiny /obdiv k Šímovi
a Zrzavému/, ve které se objevují francouzské vlajky, cizí reklamy,
balony. Není romantik jako Hudeček ani konstruktiv?ota jako Gross,

ale
idxlik. Jemně melancholický svět techniky existuje v souladu
s přírodou, všechny možnosti, nerovnosti sil, zneužití, disproporcí
jsou potlačeny. Lhoták do skupinového chápání civilizace přispívá
<3
důslednou poetizací. Motiv odcizení naprosto potlačuje poezii^ossmooené předměty jsou důvěrné, balony jsou často antropo’Äorxizovány
/"Rodina balon!'’/. Uzavřený svět, neměnná poetika, srozumitelná mal
ba, jistota, způsobily Lhotákovu velkou popularitu«. Jeho poezie,
stejně jaxo obrazy opravdových naivistů, je pokladnicí /v pravém
smyslu slova/ různých epigonů a módních malířů snadno a rychle
/prodejní výstavy Tomáše Bíma/.
JAN Sk E ľ ANA

Stojí v letech 194J - 45 na začátku své tvůrčí dráhy. Má bezprostřed
nější vztah ke skutečnosti než vůdci osobnosti, maluje městské žánry.
Oblíbeným civilizačním předmětem jsou plynové lampy.

JAN
V době existence skupiny sází na moderní figurální žánr, cítoný
z pozic městského člověka. Způsob malby si/jrinásí od svého otce
Pravoslava. Racionální, z kubismu vycházející pojetí, expresívne
laděné. V odmlce skupinových vůdčích osobností v 50. lotech Kolík
maluje osobité moderní obrazy a jeho výstava v r. 1^58 je tuk
snad první manifestací svobodného opravdu moderního malíi-ského
projevu po období kultu osobnosti.

B0HUľú.n< MATAL
Je nejmladším členem skupiny. Za vílky nasazen v Německu. Zde
dospívá vlastní cestou k surrealismu; posílá do Prahy spousty svých
surrealistických. kreseb inspirovaných tamními zážitky. Po návratu
je však už nijak výtvarně nezhodnocuje. V jeho obrazech hraje prim
konstruktivismus inspirovaný Grossem. Obdiv k Chiricovi. V obrazech
důležitý motiv odcizení /Stříhali do holá malého chlapečka” 194^/.
V tomto smyslu proniká do konstrukcí motiv prolínání člověka a
stroje, chápaný disharmonický, v konfliktu.

KziREL SOUDÍŠ

Co platí pro skupinu v pojetí barevné škalv, platí výrainř pro
Souška. Jeho hnědavý kolorit evokuje atmosféru rodného*Jladna.
Co platí pro s.oupinu v síle barevného nínosu, neplatí docela pro
Součka - jeho nános je pastózní. Ve čtyřicátých letech se přátelí
s jinýu; iľlarenákem - holářem, úterý ho přivádí Jo Skupiny. 8 jeho
básněmi jsou také Součkovy obrazy příbuzné«. Automaty, kadeřnictví.
Později pokračuje v městském fi -ur ilním anru se zájmem o masu
lidí. ľo už se je .ná o poněkud zředěné a povrchní chápání odkazu
3 42. Později dosahuje vysokých ; t itních poct, národní umělec.

POKhAČ

Co ines ze suapinč? Jak nodnotit, co malíři 3 42 zanechali?
Jejich význam ve smyslu vytváření mytá moderního clov ka, přiblí
žení umění životu, zlidst.ní konstruktivistického a ortodoxně
surrealistického pojetí umění je všeobecně uznáván kunsthistoriky
věnem blízkým uměle im skupin,/ i zrenerací jO. let. 0 tom tedy dost.
Lnonokrát zde byla ľeč o Chalupeckého "Světu, v n’mz žijeme"
/úpis v Dolmenu č. 9, z povodního textu/. V záv< ru je obsažen
jistý požadavek. "Odvrhlo-li /um^ní - pozn. Ar.S./ repertoár
starých zmrtvělých témat, jak se ustálilo v uměleckých druzích,
nemůže jej mecnanicky novou tematikou nahradit - zrestituovat
staré druhy a skutečnost opět zneškodnit jejím zařazením mezi
tradiční náměty jako pouhé jejich obměny. Nezbývé, než aby si ji
vytvořilo: nebst skutečnost není na počátku uměleckého díla, aby
jím byla upravována a zpracována, je teprve na jeno nonci." Citát
přímo varuje před povrchním civilismem a vyžaduje od umělce neustá
lou snahu o nové vztahy ’umění - život, poctivost v přístupu neza
tíženou artismem. «Tak se tedy s tímto kriteriem vypořádali malíři
skupiny? Do roku 194b, kd.y skupina zaninla, jsou jejich obrazy
stále obrazy v tradičním smyslu, obrazy které existují v celkem
pokojném sousedství děl ostatních malířů české scény. Cesta
zaujímání stanoviska k civilizačnímu faKtu současného světa byla
učiněna, síutina re^la své, malíři dál kráčejí již svojí vlastní

cestou, bez atmosféry patosu ChalupecKého požadavků* CeatT tedy čeká
ne nové odvážné poutníky, nové objevitele. Zajímavé ov»em je, že
ani nyní neopustíme S 42. Obrátíme se poule k její literární části*
Tím objevitelem nových možností je básník Jiří Koláf, dnes světo
známý výtvarník. Kolář vychází ze slova. Na počátku byla jeho snaha
vyjádřit báseň pomocí vystřihovaných obrázků a jejich vzájomných
vztahů. Podle Koláře je největším výtvarným objeven dvacátého
století koláž. Princip koláže povazuje za vyjadrení vnímaní Hov\a dvacátého století a domýšlí ho do všech důsledků / na tomto
principu píše i své divadelní hry/« óeřa^Ovaní ji. hotových medií
do nových vztahů, jejich destrukce snažící se dobrat jejich stavby,
slova zredukovaná na písmena či jejich části, vyjadrení faktu a
rytmu písma pomocí zdánlivě zmatených car, vyjádření zdánlivě
nevyjádřitelného - to vse jsou akce. Které otvírají obr miné mož
nosti, fackující jak literární, tak výtvarný akademienus, zavedenost.
Označení Kolář - dříve básník, dnes výtvarník ptrdcť platnost.
Skutečnost, literatura, výtvarnictví vstupují do nových vztahů.
Při dalším sledování osudů naplňování Ch ।'upec lého požadav
ků se clená skupiny stejně nezbavíms. Jirí Kol iř polpuroval snahy
Vladimíra Poudníra, seznámil ho se surrealismem, Chalupecký oe
v r. 1964 seznámil s ...ilanem Knížaktm a napsal o něm Alanu kaprowovi. Obou umělců si Cnalupecký všímá v článku "Úzkou cestou /VI)
1956, str. 365/, se kterým následující řádzy .oroí-pordu jí.
_ juéník
’n
v .ivní e r;v jjr.no ti od r. 1.40 Zurubu
do r. 1957«. Staví před rozpresiönou
* tojan, překresluje strnkturu, tvoří ce .'.l.uča.K c.sodců, nézdy vzniká ďisKuse. v prvním ma
nifestu explozionalis^p v r. 1 49 prohlašuje: umělec múze být Každý,
rozději strukturu zdi pouze označuje rámem nebo paspartou, řizKUtuje
s chodci. V lessen 1954 - >> si /símá stop v plechu rozbíjeným
kladivem, úpon odmotávajícícn se ze soustruhu v tovární ČKo. Vede
spolupracovníky k podobným objevům. Otiskuje perforované plechy
z továrny pod tlakem g^fefiekého lisu na papír, vede k tomu spolu
pracovníky. Na počátku tedy Boudník rudí obraz jaxo tradiční umě
lecký produkt, ruší místo jeho tradiční presentace, ruší tradiční
diváctvo. Lidi, se Kterými přijde při svých manifestacích clo at^u,
vede k probouzení jejich vlastní představivosti, k pocitu, ž<j každý
může být realizováním své imaginace tvůrcem. V tomto seznamování

lidí z principem tvoření a aktivního pozorovaní pokračuje i v továr
ně. Tam voak jde uz o tvorbu "artifaktd", B^ idaik hovoří o aktivní
grafice. Bozesílá jí lidem spolu se svými manifesty. V těchto po
čátcích u Boudníka neexistuje žádný závěsný obraz, Žádna galerie,
zádní návštěvníci zvyklí v tom umění už ledacos vidět, a tak ledacos
pasivně přijmout, když se jim řekne, že to je umení. Počátkem še
desátých let /po kontaktu s avantgardními českými výtvarníky - kon
frontace u Aleše Veselého/ Boudník se svými manifestacemi konci
a obdivován mladými výtvarníky, pracuje na aktivní grafice. V r.
I>ó4 ma v Praze první velkou Vjstavu. V tomtéž roce vzniká mani
fest skupiny "aktuálního uměni". Tehdejší unizukovo vyznání zní:
nikoliv jednotlivými díly, nýbrž anonymně a celým svým životem
má umelec pisobit na svojí společnost. Knížákovy aktivity jsou ne
seny ducnem hry. /Cnalupecxý v popisu své účasti nu Knízákově akci:
hráli jsme si./ Znamená to, že nejsou agresivní, nejeln.i se o bru
tální akci proti lhostejnosti přihlížejících, kdy by extravagantní
exiábicionisca šokoval přihlížející a dal tak vyniknout svému re
volučnímu "umění", ale soíš o návod, nápovědu, slavnost. Současní
ci zdůrazňují, že Anížuk v těchto akcích zůstával úmyslné v poz-adí.
Aktuální procházka hovým Světem, ovlivňování /pootizace/ prostredí
akumulacemi, akce Soni ňvecové, svoji neobvyklostí a zároveň prostoto
velmi působily na vnímatele a vytvářely zvláštní pocit soudruznosti,
magického obřadu, tedy toho, co ze života moderního člověka vymizelo.
Dálo se to z vnitřní nutnosti bez sváta umění, avšak /stejně tax
jak byl později chápán Boudník jámo nezávislý souputník americké
akční malby či francouzského tachismu/ v souvislosti /pro Knižáka
netušené/ s podobnými výboji, vznikajícími ze stejné vnitrní nut
nosti jinde ve svátu, žejmena v USA. Tady už vůbec nezáleží na
produktu tvůrčíno procesu, blezitý je proces tvoření, hra. Toto
pojetí tvorby ja-co ucnvácení zvláštní tvorivou uilou Chaluoecký
nazývá "furore". K současnému umění furore kráčí po stezkucn ro
mantismu, expresionismu, ab-stroktní malby a surrealismu. Princip
"ars" pak představuje starší pojetí umění jako tvorbu írásných věcí.
Cboje pojetí v^ak těžxo oddělovat, pakliže výsledkem furore je
obraz, artistní věc. Jeho tvářce učinil svoji cestu za skutečností,
divák se jí však nezúčastnil, a esifruje jí v prostředí galerií.

Vztah diváxa k dílu je tedy realizován se v^emi konvencemi. Zru
šení "ars" se všar projevuje v ranných Boudníkových manifestacích
a Knížárovýcn arcích. Ne j výraznej i je to cítit ve vztahu k lidem, kt<
rí jsou při prezentaci díla prítomní. Účasti na arci sami zakoušejí
"furore". Nemají mezi sebou to, co jim stanovila struktura společ
nosti, tedy vztah umelec - divák se v^emi důsledky®
Linie o 4k - Kolár - Louúnír - Kníčar je linie növych začátků,
poctivosti re své práci® lat mo-no chapat os^az órupiny 4d® Cesta
je otevřena®
listopad LJop-unor Lido

Jindřich Chalupecký:Počátky Skupiny 42, VP XI.č.19-2C,19^4
J.Ohalupecký:Zdeněk Rykr,7P XI.č,22-23
J. halupecký:Úzkou cestou,vU I960 str.JoóC

J»Chalupeoký:Pohádka nebo mýtus,Život XVIII.str.98
J. Chalupeoký:Umění napodobí skutečnost,Život XIII.str.1'-19
I Se cm v rijnu-~opič-uv salon 1n.’’- ',12.1•4’,Katalog výstavy
I Gross,Hák,Hudeček,Ko t ík,Lhoták,Snetana,Zívr,Topičiv sul on
jv.5- 9:9.1 -u,katalog výstavy
I Zva Petrová:Tvorba kritického desetiletí 1935-1945,Dljiný a

současno£.S.9,19óó
1.Petrová:František Hudeček,Si tuace,Obelisk,19u9
Z.Petrová:J.ýtus v obrazech malířů Skupiny 42 Umění XII.Ú.3 1904
Zd.Pešat-Z.Petrová:Skupina 42,Odeon,196? /náklad zničen/
František Hudeček:Prehistorie malířského tvore,VU č.8,1 í
| Jiří Kotalík:Xěkolik poznámek o Skupině 42,Život 2C,č.4-o

J.Kotalí.c Umělci města,Kulturní tvorba č.28,1963
rrantiúek Žmejnal:Imaginatívni malířství,Umíní XIII.č.5,F96ö
Karel Teige:Skupina 42,Surrealistické východisko 1926-1968,ČS 1966
J.Žetlík:Skupina 42,Literární noviny XII,J.6„ 1 963
H.Líčko:1rofil jedné generace,VU o-7,1?c6
x.Líčko:Skupina 42 po patnácti letech,VP 11/196 3 č.11-12
Kiroslav Lamač:Koláž v současném umění,VU 1966
Lilan Knížák: Free práv- tak, 7? zlil. c. Z4/U, 1j6?.
3. ’..ráz: i Vlait.íru Boudní.ovi ponenud polcisieky VU aVI. utr. 1,1966
Václav Zikmund: ďohuniír Lítal VJ Á7 .. .3lr. lub, 196u
Fr. Gross: František Gross, Situace, /belisk, 1966.
Cnal^neoký:
1 . ,
arreali: :u a ■ uekém un:‘ní, jazz petit č.
,
Juzzová ť-.<?e, -vdu
: í.r Ford?.: 5 Jiřím K lérea c evidentní poezii 7 1 L7III, utr.4í:7,
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Annu Skelltton í

travin žda

ííl ILA N Xi.íŽÄK /ten, který nikdy nemiloval umuní/

Allan Kaprow, jeder 1980

Učí umění člov.ka žít? To Je otázka, kterou Knížák položil na

začátku své přednášky - demonstrace "Proč prává takM roku 1964.
Tato otázka Je ústředním motivem přednášky - demonstrace. Knížák

si Je vědom, že se Jedná o starou otázku - pro něho otázku základní-

a Je mu Jasné, že není zodpovězena. Jak a proč dělat umtní zůstá

vá i po šestnácti letech základní otázkou Jeho života.
Napsal o svých kolezích z performancí:"Co Je prezentováno v
um.nl pod koncepcí happeningu, není nic než režírování reality,

což není nutné oprávnění k napěchování každé akce "kuždodi nního
života" do nádoby umění. "Někteří um lei tvrdí, že pouze nkrze

artlficialisn.us můžeme chápat ts, že um. ní dělá vel zltJmýml.Artlficiallsmus Je, paradexm”, realita. Knížák však vidí život

u

mění tak vzájimně propojené, že ani Jedno nemůže být vytvořeno
izolovaní, od druhého."V začátcích nás /mě a mé přátele/ umní za
jímalo ne Jako umění, ale Jako sraní na něj. Udpor k mimu. Znásil
nit ho a udolat si z něj legraci. Jeho obnoví, ní. Základní. Vířili

Jsme, že Jc mužné to tuk dulat. Velmi, vi Iml pomalu Jsm« obji vova

lí z čarovaný kruh, z kterého nebylo úniku."
"Alespoň hodinu pozorovat své nahé tělo v zrcadle, d lat to velmi

pozorně."
UBAaD KAňlENE.
"Na dně opuštěného lomu Jsou sestaveny kruhy z kamenů. Každý účast

ník si udělá svůj vlastní. Pak se mlčky postaví do svého kruhu,
sedne si a nakreslí svůj magický znak do země před kruhem. Potom

s tichým monotónním mumláním Jde s ostatními do skal nad lomem,
odkud p .zoruJe kamenné kruhy ležící na dně lomu."

Toto Jsou dva čisté způsoby spojení života a um .ní v Jednu rovinu,
Jestli Knížáka správně chápu. První Je realizován Jednoduchou a

čistou pozorností ke každodennímu životu. "Procházej se bez cíle
celý den m stem, nejlépe úplně sám." Druhý chce ritualizovat běž

ný život izolací Jtho určitých Jevů a jejich transformací Jako rupř.
v "Obřadu kamene*. Všechny Knížákovy práce, od nejprovokativnjjších
vynalézavostí /jeho "Zničoná hudba* spočívající v rozbitých deskách,
slepených a znovu hraných/ k Jeho konceptuálním pracem /šaty k ne

nošení, hudba Jako architektura a myšlenka/ až po Jeho "F’ochod* z

roku 1973 /ve kterém se skupina asi čtyřiceti lidi svázala k sobě

lanem, beze slov vystoupila na kopec, kde se všichni přeřezáním
lana osvobodili a odešli pryč/ obsahují ony dva způsoby, často se
protínající, člověk věnuje pozornost tomu, co obvykle nevnímá a
tu zjlštuje, že během akce náhle vznikl obřad! Jíst, spát /dokon

ce/, zašněrovat si botu, podívat

se

z

okna - to Jsou, koneckonců,

pozoruhodné maličkosti. Je to možná rým mezi věcmi, který může nu

znovu objevit /nebcí Je to pouze naše zapomn. tlivost, která způso
buje, že se nám věci zdají být oddělené/. Knížák má nádh. rn.

bás

nickou a humornou véc, kterou nám pomáhá d lat rýmy v našich živo
tech.

"Vynucené

ymblozv"

Být dlouhou dobu k n komu /n čemu/ připoután
2 stromy svázat k sobě
DuleJ všechno dvakrát, 3-krát, n-krát

íTlčJ všechno dvakrát, 3-krát, n-krát

Buo dvakrát, 3-krát, n-krát

Svaž dohromady dvě ruce, 2 lahve , 2 auta, 2 komíny, dva lidi
Spoj dvě myšlenky, dva bílé povrchy, 2 ohně, 3 myělenky, 3 bílá

povrchy, 3 ohně atd.

Svaž dohromady 3 ruce, 3 lahve, 3 auta, 3 kameny, 3 lidi, 3 slov^ utd.
šaty pro dva, pro tři, pro zástup
Slep dohromady chleby, stroje, papíry, mraky, chutě

Atd....
Je to pomoc k tvorbě vztahů, zajisté s umelcovým vedením, ale ne

ní to nic, co Je skončeno uzavřením um Itcké práce. Trvá to, když
Jdeme na záchod, kupujeme večeři a stěžujeme si na zvýšení cen,

když končíme toto čtení. Parafráze populární reklamy na cigarety:
"Můžete žít bez umení, ale nemůžete dělat umění bez života." V ži

votě nabízaném /a věřím často opravdu žitém/ Milanem Knížákem le
ží pokus o odpověď na Jeho věčnou otázku: "Učí umění človeka Jak

žít?"

Z katalogu Knížákevy západoněmec-

ké výstavy v galerii ARS VIVA!
r.19'30 př« ložil Araqorn S.

*D .kuji Petře F ."
A S

Ann» Skelli'.ton t bra trovr^žda

WOLF VOSTELL
O ideální akademii

/ z rozhovoru s F. W. Heubachem/
H: Jak si představuješ ideální akademii?
V: Přechod od tradiční akademie k ideální si představuji jako
happening.
K ideální akademii patří počátek a před počátkem leží konec :
konec důoseldorfské akademie jako exemplárního případu si
představuji takto:
tud jako přestavbu akademie na klášter, pak se nabízí otázka,
kdo bude opatem?
nebo uspořádáním mezinárodního setkání sester červeného kří
že v akademii,
nebo všichni vyučující a žáci budou leštit kliky dvoří tak
dlouho, dokud se akademie sama nevyprázdní, potom poprosí
profesoři o propuštění a umělecká akademie bude volná pro
pěstovaní Žampionů.
H: A začátek?
V: Začátek ideální akademie si představuji takto: "Avantgarde-La
boratorium" na kolečkách, které může být koncipováno jako
"Auto-Happeningskonvoj" nebo jako zvláštní vlak, který je vy
baven vlastním radiovým a televizním zařízením, má vlastní
ho lékaře, sexuálního poradce, elektrotechnika, sociologa,
politologa aj.
Tento konvoj by měl jezdit celý rok od města k městu a po
řádat v tržních halách velkoměst nebo v prostorách továren
jako Ford nebo Volkswagen vyučsvací akce, vyučování a uče
ní se prostřednictvím akce. Každý student, dělník atd. si
může nechct poradit, neexistují žádná tabu, každá otázka
může být položena a každá otázka bude na semináři projedná
na - všemi poradci. Tazatelé se starají o životní potřeby
konvoje bčhem jeho pobytu ve městě. Během pobytu poradního
týmu jsou tazatelé a poradci ve dno v noci ve spojení prostřed
nictvím rozhlasu a televize.
H; Kdo by měl jet jako poradce?
V: Ideální obsazení prvního týmu by vypadalo takhle:
Kagel, Saage, Lebel, Gorsen, Heubach, Cohn-uendit, Teufel,
LIDL, Weissner, Laicunas, Zappa, Kaprow, Higgins, Knizak,

Vautier, lynt, »ach, ’itscherlich, Insber^, van Dyn, AltorJay, atty ottesaam wié outard.
o Jednon nato dvou letech by měl ty* byt nähr»aen jiuýa
re bo by se realizovala jiná forma komunikace, aby zůstala
otevřena možnost jiných koncepcí.
THmřlo by existovat více takových vlaků a různými Štolami
a styly, aby m inforoaco relstivizovaly?
Vi 1 e, všichni v Jednom, ale myslím, to je teprve návrh, vlastn” přece jenom by jich milo existovat víc.
Ki Tedy žádná nějak místnp vázaná akademie?
V: ' e, ,-ohyblivost. ' eehdpu, proč studenti usání nemají praco
vat také ve foyer bank, miniaterntev, kin... ůj profesor
vždy říkal, te akademie není nic víc, noř dobře vytopená
místnost. Trom? toho vděCía ulici su víc impulsů not niJaké
mu učebnímu zařízení.
?: .:o a estetikou, jo předmčtea seminářů?
V» Ta, přrda*tom je každá myslitelná konstelace života. Istotis ování jo Jemníc a nejméně' důležitých problémů - Jce Jen o to,
probudit vědomá tazatelů. “
: “omníváR ee, ke umí lei jsou schopni dát tasatelůr vysvětle
ní, která jim polohou, ktoká překračují rámec tvůrčích pro
blémů, n&př. vysvytlení k oblíbnným problémům orgasuu nebo
k ekonomickým problémům?
Vt Ano, neboC umělec nemá jen "titec a b«rvu, sie také určitou
představu o světě. Umění se dělá právě tou představou, a ne
UHoec a barvou. Ale umělci Jsou aromě toho kontrolováni
Jinými» ti také něco řeknou, a tak to prodiskutují vřiohni
společné. - fromě toho to nejsou ladní umělci.
H: Vtdyi aesi nimi Jsou Higgins, Flynt, ty a Jiní.
V: Ko jo, ale tito lidé si přece primárně nečiní nárok na umělec
kou osobnost. VldyC oni se pokusili odstranit hranice aesi
uměním a livotes a vytvořit Jednotu.
Představuji cl, že každá otázka bude zodpovězené všemi asi
20 poradě}।tnkžc tozatol dostane na svou otázku asi 20-30
odpovědí, tuto konploxnost odpovědí považuji za vícevrstevnou
a aa podstatnou v protiklade k tradiční akademii, kdo má žák
jediného učitele o obdrží jen Jednu odpověč.
H: 'de má být umělec odborn* vylkolen - techniky, práce s mate»
riálem ató.Ť
Vt Fojzc ve svém okolí. Kapř. grefické velkosávody posxytují

podle kF koapltxn"j?í -oInoat nFcé se naučit nel nijaká
frcfická tříd« na akadea.il. Fředatavuji si aktdeali bu
doucnosti Jako flexibilní, nobilní poradní Jednotkui ne
boť pro ua”ní 70» let bude právní poradce a psycholog nrabytný. Jinak Jcck toho nixoru, te uaFní posledních deeetJletí tohoto století bude nemateriálni a já aačátkea 70.
let definitivní přečtenu a objekty « atčeni a buůu se xabývat ui jen idecai.
/pfnl. ae adpadonč^ook'ho under«roundového časopisu omnibus 1 ’ ”/0.1/
News

Ann« Vollsten t BriitrovmSds
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Zimní stadion obestaven hradbou obstarožních poxadatrlů, kterým Je
dost obtížné vysvětlit, že se potřebuješ dootat k manažerovi "tý
jirpslávký kapely”, co tu dneska taky vystuduje. Hlava Ježte tro
chu bolí po krátkém dopoledním spánku přerušeném telefonátem s ho
telu Alcron, že slíbené volnásky pro Jujagj a Jeho ekupinuwInstruk
tor! co nekonají a vše J» potřeou vyladit na cist?» Konečne Jsme
uvnitř. Na chvíli se ujímám role doplnkového tlumočníka, protože
dívku, která Je tóto roll určena, ^e anýLiatka a manažer Saáa si
v nervozitě nemůže vzpomenout na nok cere /ýrazy. Od zoíiciálnění
naší pří tornou 11 / hale se všichni distancuj. a najít úatnu Jugo—
slúvca není tulíc zrovna Jednoduché, fe^adatelé bud vůbec netucí
nebo oc mi snaží zabránit proniknout do útrob stadionu. Konečne
potkávám bubeníka Vlada Qoiubovico, který ®i líčí drastické vatavání na ranní zvukovod zkoušku - ;>l*va jako střep - a co si bude
me povídat, seděli Jame ontatně včera u ban v Hanavskta pavilonu
společně. Koncert začíná vystoupením nacich veteránů, Olympic
znějí velmi chladně a i pree ú ast rady skalních fanouška nejsou
echopni vytvořit atciosfcxu. rolský zástupce Vanda i danda není ta
ke zrovna trefou do íera^ho. íi-et veškeré superlativy ohlašované
moderátorem nás čeká Jen půlhodinka nezáživného heavy popu s *•!“
nil vyumělkovanou exhibicí hlavní protagonistky. KonečněI Pražskeau publicu zcela neznámá formace /pres občasnou distribuci jugo
slávských kapel v síti prodejen Supraphonu nebyle ani Jedno s obou
alo nikdy na naäem trhu a historie skupiny je příliš kráti . aby
ot 'čili do naoeho chladnej íhc podnebí výrazněji proniknout/ si
záhy získává sympatie veškerého publika. Počínajíc titulní sklad
bou poslední LP Sa drums strane jastuka je mé v sále^k velké neli
bosti pořadatelů skutečně živo /Jak by se tito uklldnovaci asi cí
tili v naaarskčm Sportcsamoku, o domácí půd* apely, která preve
hraje ani nemluvě/. Kotel jugoslávských studentu vydatné pomaoa,
ale není ani třeba. Spontánní vitalita hráčů dokáže atrnnout bez
jakékoliv klaky. /Někteří Ju^oaL větí přátelé měli mnohem meněí
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čia rock n rollu Varene pilule za li-lu-le.
Néaledují -rilantní pantomima ve ihladbS Limene trúbe a oak d«15í
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^Oßfa^-Ja « Sa dnge strane ;kstuka. ax po pi íÍ?í í
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m-ll-noe, we don't uraully plný
it v Podobe Rolllngstounov«kcbo Jstlsfactlon b c BtrhuJ ícím vokiU
^kt®e* St°pe^«p®äeaáté vyatoanení v existenci Haj agy i InstruJt0?r *7° i • ‘
zbytém koncertu wohl zaniknout v prudcu suizeotivní
nudí skupiny lurbo, zklamaní naději z ULN v podobě KFT /prý ťo bylo
tfíl
v "penzionárské” /podle slov jugo
slávských posluchačů/ hudbě Puhdys /už beze rane/«
okoda jen, že celková neposloucháte]ľ ost koncertu zamezila /včetně
ceny 60, - Kca/ prístup posluchačům, opravdu dobré rockové hudby,
ijnao, príut-e
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