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HAŇŤA PRESS
Č T V R T L E T N ÍK S P O L E Č N O S T I B O H U M IL A H R A B A L A
Bohumil Hrabal: DO SLU Ž B Y !
(Dva texty z konce válečných let)
PPOBUDIL SE A MYSLIL ŽE USNUL
Má krásná domovino zapal si doutník a dej pokoj se sladkým chrupem
Nikdy jsi se nenamlaala lžiček a cukrových stavebnic Nikdy jsi se
nedojmula tak jako toto poledne když se ti uklonilo letadlo a .po
širáku sklouzlo k tobě přinášejíc ti v zubech snítku s čepelí a ně
kolik továrních komínů které nebyly soběstačné a proto musely
padnouti do stínu jak dlouhé tak široké TrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrT
Bohouši vstávej Do služby!
U KOLEJNIC A S HLAVOU VZH0HJ
Do krytu bych nešel tam je halda uhlí a funebráci se tam pošklebuji
citlivosti lampy Ti kluci kdybych je tak dostal mezi čtyřma očima
a kdyby byli slabší já bych jim dal udělat z krytu lékárnu a pří
bytek pro zchudlé kurvy Proč si tam Čistí zuby a brýle? Když nad
námi Se páří a vrhají milostné pohledy navzájem letadla Ten Ameri
čan šeptl německé stíhačce: Já Ti svléknu kalhotky zvedni se a tak
se jí upřeně dívá pod sukně až zakřičela: Jen se na mě tak kurevnicky nedívej nebo shořím a hlecí si radši svejch tam v Americe Ale
kdepak! Američana se zmocnil chtíč a za bílého dne jsme viděli
krásné ejakulatio extra vaginam Košíček hilzen po lásce zbyl a
cesta krve Pane výpravčí u návěstidla bečí opožděná patnáctnuladevítka

M y ,

d á l e

p o d epsaní,

rozhodli jsme se po vzá jemné dohodě
založit dne 3. listopadu 1988
na svátek sv. Huberta

SPOLEČNOST

BOHUMILA

HRABALA

Společnost Bohumila Hrabala (dále jen SBH) je dobrovolné
společenství, sdružující aktivní zájemce o
osobu a dílo
Bohumila Hrabala. Hlavním poslánim SBH je studovat, sířit
a rozvíjet myšlenky tohoto umelce v nejsirsích souvislostech.
SBH usiluje o postupné vydání kritické edice kompletního
díla Bohumila Hrabala, zásadních dél jeho předchůdců, myšlenko
vých současníků i pokračovatelů. Pro potřebu členů bude SBH
vydávat čtvrtletník HAŇÍA PRESS a subskripčnim způsobem příle
žitostné tisky.
Členství v SBH není omezeno žádnými ustanoveními.

Podpisy:

(Zakládací listina Společnosti Bohumila Hrabala )
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SPOLEČNOST BOHUMILA HRABALA vznikla spontánně jako prohlášeni
kroužku přátel, Jcteří se již létě zabývají dílem Bohumila Hrabala
do té míry, že se jim stalo jedním ze sa$rslů existence. Den
sv. Huberta nebyl vybrán náhodně, na tento den slaví pan Hrabal
údajně své jmeniny. Může to být rodinná tradice nebo jen další
Mistrovská mystifikace, to není podstatné. Ani výběr členů neměl
jinou logiku, než že mne ten den potkali či se zúčastnili památného
sezení v restauraci U Bubeníčků.
Záhy po založení jsme učinili první pokusy o registraci
Společnosti, ani Svaz spisovatelů, ani ČSAV však nepovažovaly
za nutné na naše dopisy odpovídat. Zástupce Šéfredaktora
TVORBY sdělil, že o Společnosti zveřejní zprávu velmi rád, jen
co nabude právní subjektivity. Za těchto okolností jsem s přispě
ním Spolku českých bibliofilů sestavil návrh stanov a předal
Je řediteli Památníku národního písemnictví. Právní oddělení
návrh posoudilo a zaslalo na příslušné ministerstvo ku schválení.
Reakce ministerstva byla přislíbena do konce března t.r.
Zcela v duchu snah po eliminaci formálností pracuje ovšem
Společnost již nyní. 1.valná hromada se bude konat 28.března 1989,
místo a hodina budou upřesněny na pozvánce. Hlavní body této
valné hromady budou:
1. volba výboru a revizní komise
2. stanovení členských příspěvků (návrh: 10 Kčs ročně)
3. stanovení předplatného za HAÍÍÍA PRESS (návrh: 40 Kčs ročně)
4. návrhy na přijetí čestných členů
Volby proběhnou tajným hlasováním, každý člen zakroužkuje
v přiloženém seznamu maximálně pět jmen, které navrhuje jako
členy výboru, hlasy se na místě sečtou a výbor začne ihned pracovat.
V duchu-stanov mohou členové, kteří se valné hromady nezúčastní,
hlasovat písemně s tím, že jejich hlas bude platný, dojde-li
do 24.3.89 na adresu RNDr. Václav Kadlec, Nechvílova 1832, 149 QC
Praha 4. Seznam obsahuje £4 jnien osob, které do dnešního dne
projevily zájem o členství ve Společnosti. Zásady dalšího postupu
při registraci členů budou projednány na valné hromadě.
23.2.1989

V. Kadlec

SPOLEČNOSTI

STANOVY
BOHUMILA

HRABALA

1. Společnost Bohumila Hrabala (dále jen Společnost) je
dobrovolné sdruženi zájemců o život a dílo JUDr. Bohumila
Hrabala,
laureáta státní ceny
Klementa Gottwalda,
clena
Svazu československých spisovatelů, ustavené při Památníku
národního písemnictví v Praze.
2. Účelem Společnosti je přispívat k dalšímu rozvoji
poznání díla Bohumila Hrabala, jeho předchůdců, duchovních
současníků a následovníků, vést a doplňovat archív studií,
článků# a marginálií k tomuto předmětu zkoumání a pečovat
o úplné a věrné vydávání Sebraných spisů Bohumila Hrabala.
3. Hmotné prostředky k dosažení účelu Společnosti jsou
a) členské příspěvky
b) subskripce

c> dary a odkazy
4. Členství ve Společnosti vzniká zápisem do členske
evidence. Členství zaniká
a) vystoupením, které je doručeno písemne výboru
b) vyloučením, které schválí valná hromada
c) nezaplacením členských příspěvků do data, ktere
určí valná hromada

d> úmrtím
5. Společnost řídí
a) valna hromada

b) výbor

,

fc) pověření jednatele
*

t

t

/ -

t

*

v

^

5. Rádnou valnou hroMadu svolává výbor Jedenkrát rocne,
vždy v poslední dekádé měsíce března. Mimořádnou valnou hromadu
svolává výbor vždy, kdy to považuje za potřebné a dále tehdy,
pozaduje-li to alespoň desetina členstva. t0 zjištění této
desetiny rozhoduje stav členské základny, oznámeny na poslední
valné hromadě.
Valná hromada je usnášeni schopna za přítomnosti alespoň
desetiny všech členů, usnáší se většinou hlasů přítomných členů,
pri rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

Den, hodinu a misto valné hromady oznámí výbor písemné
všem členům nejméně 14 dní předem.
Usneseni valné hromady je nutné pro
a) volbu pětičlenného výboru a dvoučlenné revizní
komise

b) schváleni zprávy o činnosti výboru v uplynulém
volebním období^
c> stanovení výše členských příspěvků
d) jmenování čestných členů Společnosti
e) rozpuštění Společnosti

^ 7. Výbor^ se^ skládá z předsedy, jednatele, pokladníka a
dalších dvou clenu. Výbor je volen na jeden rok tajnými volbami
na valné hromadě,ř nepřítomni členové mohou hlasovat korespon
denčně v označené uzavřené obálce, doručené do termínu valnéhromady výboru. Cleny výboru se stává pět kandidátu s nejvyšším
součtem hlasu. Zvolený výbor^navrhne ze svéhostředu předsedu,
jednatele a pokladníka, valná hromada tento návrh schválí nebo
navrhne změny.
Výbor řídí pravidelnou agendu ípolečnosti, svolává
valnou hromadu, určuje pian subskripcí a vykonává usneseni
valné' hromady. Schůze výboru svolává předseda, v zastoupení
jednatel. Výbor se usnáší většinou hlasu.
8. Revizní kom.isi volí valna hromada po vyhlášení výsledku
výborových voleb. Clen revizní komise nesmi byt členem výboru,
muže se účastnit výborových schůzi s hlasem poradním.
Členové revizní komise kontrolují správnost finančního
hospodaření Společnosti a podávají o výsledcích své činnosti
valné hromadě písemnou zprávu, podepsanou oběma členy.
9. Pověření jednatelé jsou prostředníky mezi mimopražskými
členy a výborem Společnosti. Jejich úkolem je působit v zájmu
Společnosti v místě svého bydliště, získávat nové členy, vybí
rat příspěvky a předávat výboru podněty pro další činnost Spo
lečnosti.
10. Vůči úřadům a veřejnosti zastupuje Společnost předseda,
v .zastoupení jednatel. Veškeré písemnosti, týkající se správy
Společnosti, podepisuje předseda (v zastoupení jednatel), pod
pisové právo pro manipulaci s běžným účtem Společnosti ma' před
seda a pokladník.
11. Společnost se ruší
a) usnese-li se na tom valna hromada
b) klesne-li počet Členu pod deset
(
,
ZruŠí-li se Společnost, připadne veškere její čisté
jmění Památníku národniho písemnictví.

PflÍHJSTKY V

ARCHÍVU SPOLEČNOSTI

(ke str. 11-15)

Téměř půl roku zveřejňoval KMEN (týdeník Svazu spisovatelů)
reakce na lehce zběsilý článek VYMKNUTA Z KLOUBU svého Šéfre
daktora. Protože jsme dodnes nemohli číst reakci Milana Jungmanna
a protože autor poskytl svůj Otevřený dopis Bohumilu Hrabalovi
a ten jej dal do načeho archívu, zahajujeme naSi pravidelnou
rubriku právě tímto velmi závažným textem.
red •
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BÁZLIVÝ HRDINA
BOHUMIL HRABAL

(l.část)

Nepros nikoho, aby o tobě mluvil, ani opovržlivě. A když bude
ubíhat čas a ty zpozoruješ, jak tvá jméno koluje mezi lidmi,
neber je vážněji než všechno ostatní, co slyšíš z jejich úst.
Mysli si: zkazilo se a odlož je. Přijmi jiné, takové, jímž by
te Bůh mohl zavolat v noci. A skryj je přede všemi. Ty Nejosamě
lejší, Odlehlý^ jak tě zaskočili tvou slávou. Jak je to dávno,
kdy byli proti tobě zásadně a tečí s tebou obcují jako s rovným.
A tvoje slova vláčejí s sebou v klecích své domýšlivosti a ukazují
je na náměstích a trochu je dráždí svou jistotou. Všechny tvé
/
hrůzné dravce.
(R,M,JRilke: Zápisky Malta Lauridse Brigga
MF 1967, str. 58-9, přel. Josef Suchý)
!
I. Prostě vyslovené pravda

^

Do restaurací vchází Bohumil Hrabal rozmáchlým gestem dandyho,
nekompromisně protrhne membránu imaginární přechodové komory
dvou světů a rázným krokem zamíří ke svému stolu. Pokuste se
pochopit tenhle jeden okamžik a máte jako na dlani celou duši
básníka. Bylo vyřčeno i napsáno mnoho soudů i odsudků o něm
i o jeho díle. Píše i řeční se zde i tam, podnětných úvah se
však jaksi nedostává ...
Kolik je těch, kteří dokáží tolerovat jeho sice něžnou a citli
vou, ale i nedůtklivou povahu? Kteří dokáží mlčet a vyčkat
roščáckého záblesku v jeho dodnes klukovských očích, kdy (po prvním,
druhém pivu) protrhnou se stavidla a lze zažít nevypsatelné
okamžiky příběhů, vyprávěných spatra do rachotu společnosti ...
Bohumil-Hrabal je v takových chvílích obrovský herec, jemuž
dokonale přirostla maska postavy. Znovu a znovu litujeme, že
přívaly inspirace zůstávají nezachyceny objektivním mikrofonem
a my jsme odkázáni jen a jen na pamět, zrána děravou ...
Jakmile pomine šťastná konstelace (a stačí slovo nevhod nebo
i jen náhodná asociace), sédí u stolu náhle starý pán, melancho
lický, uzavřený do sebe, do kruhů svých problémů, do hlučné
samoty své zranitelné duše.
Je paradoxní, že právx tímhle hned plachým a nesmělým, hned
ogresívním a halasným člověkem argumentují ne obě, ale všechny

-

7

-

atríiny všech barikád našeho rozklíženého světa. Proč právě něžně
lyrický básník, surrealista totálního realismu, filosof, zahle
děný do česú, která se bohužel nezastavily, proč právě polyfonní
osobnost Bohumila Hrabala je neustále kladena na misku vah? Snad
proto, že každý systém, bez rozdílu vah, znervózní, je-li na
doslech vyslovena pravda. Cistě, zřetelně, prostými prostředky.
A právě to Bohumil Hrabal dělá.
Systémové reakce na poruchový stav prostě vyslovené pravdy
jsou standartní - pacifikace původce» Zprvu korupcí, pozdvižením
mezi vyvolenéj poté perzekucí, hrozbou likvidace, cílově pak
systémovým umlčením, mumifikací zaživa ».»
Právě z tohoto zorného úhlu vidím tvorbu Bohumila Hrabala
jako dávný experiment s návratným motivem: Fokus o dosažení
zapovězeného, pokus o prosté vyslovení pravdy - pravdy viděné,
slyěené, hmatané i cítěné, pravdy chutnané všemi receptory
vzácně citlivého organismu básníka •••
II. Periodizace života a díla
Přijmeme-li příměr experimentu jako pracovní hypotézu pro
orientaci v životě a díle Bohumila Hrabala, rozdělí se probdo pěti celkem zřetelně vymezených období:
1. Příprava experimentu. (Cca do června 1949)
2. Experiment. (1949 - 1962)
3. Zpráva o experimentu. Analýza. (1963 - 1970)
4. Vyhodnocení experimentu. Sýntéza. (1971 - 1976)
5. Vzpomínky na experiment.
Za mezníky jsem zvolil klíčové životni a umělecké situace:
nástup do kladenských hutí, první oficiální publikace, zákaz
publikování, dokončení Příliš hlučné samoty. Samozřejmě, každé
členěni je jen relativní a má sloužit jako podpůrné lešení pro
další úvahy. Stejně snad přijdou vhod lapidární (a tudíž nepřesná)
charakteristiky jednotlivých období: básník - pábitel - prozaik filosof - kronikář. Jsou to jen hesla a chápejme je jako dosažení
dalšího vývojového stupně, nikoli jako změnu. Hrabal nikdy nepřestal
být básníkem, pábení se stalo jeho stylotvornou součástí atd.'
A kronikář nezní pejorativně, jak je někdy zvykem, naopak, poslední
období nese v sobě jsk notu lyrickou, tak notný kus pábitelství,
nově vystavěná próza je navíc historickým dokumentem nemalé čerty

«»
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IXI. Poslední ruka etc.
Nakolik poznámek k interpretaci pojmu "poslední autorova ruka"
v souvislostech Hrabalova díla:
Konkrétní textace, předkládaná nakladatelskými domy Čtenářům,
je (patrné vždy a všude) výsledkem interakce autocenzury, cenzury,
redakční (z)vůle a chybných výkonů. U osobnosti tak mýtotvomé,
jako Bohumil Hrabal bezesporu je,' je pak vysledování autorských
záměrů velice obtížné, jednotný postup zhola nemožný.
Tak básně z prvního období nepodléhaly cenzuře, vliv autocenzury
je těžko prokazatelný, nesporný je ovšem vliv přátel, prvních
čtenářů. Nalezené originály jsou zatíženy množstvím technických
chyb (překlepy, omyly, chybná interpunkce) - to ostatně zůstane
pravidlem dodnea.
Texty druhého období se

dochovaly jen v torzech. Lze prokázat

sílící vliv přátelského kroužku,'’ první zásahy redakčních úpravců,"
varianty, přepisy, montáže. Ne vždy vedly úpravy ke zdokonalení
text»,' pravidelně pak setřely bezprostřední syrovost prožitku.'
Od první oficiální publikace (PERLIČKA NA DNfi, ČS 1963) nabývají
vrchu zásahy redaktorské a autocenzurní. Zbujelá pruderit8, snaha
učesat neučesatelné, eliminace politických narážek - tehdy i dnes
v tristní,kontinuitě.
čtvrté období je požehnané: samizdaty se necenzurují. Je mnoho
chybných výkonů písařek, na redaktora si hraje každý opisovač,
množí se různé varianty. Konečnou úpravu textu již pravidelně
přenechává:autor některému osvědčenému příteli, redaktorovi.
Hovořit o poslední ruce autora ztrácí od této chvíle smysl,
autorizace textu je totiž vždy velmi formální.
Od okamžiku systémového smíru (považuji za něj ne "normalizační"
prohláSení v Tvorbě, připomínané do omrzení,' ale dokončení
Příliš hlučné samoty, protože právě tím byla "nebesa usmířena"),
tedy od roku 1976 dějí se s Hrabalem věci nevídané. Vycházejí
především výbory matné koncepee: feafixovat autora prvních sbírek,
vymazat Inzerát, nepřipustit politizující výklad. Výborotvorcfi.
(R. ifytlikH 8 »CvfrBÍiy dopustil^ se zde |4e gq-zištných cílů-^ deformace

9
mysli celé Jedné nastupující čtenářské generace, která dokonce
bývá překvapena, že "ten Hrabal ještě žije"* Redakční zásahy
ruší nejen obsah díla, ale dokonce i styl* Autor Je do té míry
oslněn možností opětného kontaktu se č t e n á ř e m z i r š t n é " c £ l ě ~ ‘
v y lu řu -JÍ7"lírab al--Je—Jdž-finandrié"zabezpřčTeny začÍTxá Jeh o a y ě te v á “-slávě-)} že ochotné přepisuje, vynechává, slepuje. Jeho snaha
nepřináší pozitivní výsledky, perspektivné bude nutné vrátit se
k původním textům. Z díla posledního období vyšla Jen menší část,
zkreslená, v případé KHJE0 POEZIE (MF, 1981) naprosto pokřivená*
Zbytek zůstává v trezorech úhlavních nakladatelství a čtou si
v ném snad Jen žáby na prameni ...
Pro pochopení složitosti problému Jeden zcela aktuální příklad.
V nedéli 15. ledna 1989 a následující: den vidél Bohumil Hrabal
na vlastní oči a cítil na vlastní kůži akce policie na Václavském
náraéstí. Sedél jsem s ním U Ottů a/vidšl, jak je zdrcen. V úterý
dopoledne sepsal hluboce vyděšenyy básník text, který nazval
KOUZELNÁ FLáTNA, a ješté ten veder mi ho U Tygra nadšené převypravši. Teprve v sobotu 28. ledna se v Kersku nechal umluvit
a svéřil mi k přepsání 24 strah prvopisu. V úterý 31. jsem
mu předal přepsaný text a n^oliks p ř i p o m í n k a m i m í e t S pak
provedl radikální sestřih, yyjmul nepodstatnou část (kterou nazval
POTOPENA KATEDRÁLA) a vynechal nadbytečné řeči. Definitivní
znéní jsem mu přinesl v ld-ti exemplářích hned druhý den. Jestliže
byl béhem práce nadšený," začal se nyní bát. Bál se tolik, že jsem
raději odešel domů, 6.2. předal pak Bohumil Hrabal Kouzelnou
flétnu Josefu Peterkovi s poznámkou: "A te<J je to na vás, vy se
s tím musíte vyrovnat;. Tečf vy jste ten mladý muž na létající
hrazdě ..." Byl to /ónyl,' muž Peterka již není dosti mladý,' od
textu se distancoval
Ve Čtvrtek 9. února v restauraci
"U Bubeníčků" sdělil mi pak trochu rozpačitý autor, že věc je
vyřešena, Karel^kýs je ochoten zveřejnit "2.’variantu", rozuměj
okleštěný texty'.,. Kdepak létající hrazda! Kolotoč, m s k é kolo,
centrifuga je /tenhle svět !!!
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Neznám onu 2. variantu, nevím¡vyjde-li, není to podstatné.
Původní varianta Je v příloze iíohoto Čísla, to Je hlavní. To také
provždy hlavní zůstává: zachovat a zveřejnit původní varianty.
Vyprávěl Jsem až příliš podrobné Jeden příklad záměrně, Je totiž
modelový. Hrabal ví, íe napsal zásadní věc. Chce, aby se dostala
ke* čtenářům. Bojí^se reakce systému. A právem. Glasnosí neglasnosí,
přestavba nepřeptsťvba ...
Taková Je situace. Hovoříme-li většinou o poslední ruce auto
rově, hovořme v Hrabalově případě o ruce první.' Jedině prvopisy
Jsou nezatíženy okolními tlaky. V okamžiku psaní, v těch tvořivých
hodinách u psacího stroje, nezná žádná omezení, zapisuje
myšlenky tak, Jak mu přicházejí a Jak Je cítí. Kategorické
termíny odvaha-zbabělost ztrácejí v prostoru systémové zvůle
Jakýkoli obsah. Jedině konkrétní čin má smysl, a tím činem Jsou
prvopisy. Všechno ostatní Je, cituji,' "-chrastítko pro batolata"
A Ještě citát: "Kdo chce, vždycky si původní text najde." jBtrdiž-- ■
*|— sxiaheťh-BpořlgčnoBti--toto hledáni-u snadnit»—

(pokračování příště)

PŘÍLOHY NAŠEHO ČASOPISU
V každém Čísle Haňfa pressu naleznete
vloženou přílohu,
která bude samostatnou složkou knihy dosud nepublikovaných
textů Bohumila Hrabala s pracovním názvem JSEM KUN TRUHLÁŘE BÁRTY.
Pokud si budete přílohy schovávat, vznikne časem publikace
sice dosti nahodilé koncepce, protože zásadně budeme dávat
přednost zcela novým textům,' ale Jistě důležitého obsahu.
K této cílové knize se také vztahuje číslování stran.

red.1
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•Otevřený dopis
šéfredaktorovi týdeníku Svazu českých spisovatelů Kmen
Karlu Sýsovi

Pane šéfredaktore,
napsal
jste do 21. čísla Kmene obsáhlou stát Vymknuta z kloubů.
Hodláte zřejmě, jak z titulu vyplývá, přispět k tomu, aby klouby za
padly kam patří a aby doba přestala šílet. Pro soudného čtenáře je
ovšem smyslem Vašeho článku pravý opak: lámat klouby dál a bičovat
dobu k ještě většímu šílení.
Vaše kulturně politické výpady jsou vedeny snahou vzbudit dojem,
že odvážně víříte stojaté vody a že na rozdíl od ostatních se nebojíte
tnout do živého. Upoutáváte však pozornost jen k trapným malichernos
tem, abyste ji odvedl od zásadních rozporů. Váš nynější soubor postře
hů a úvah še vymyká žabomyším vojnám a sporům o to, kdo komu šlápl na
kuří oko,
což tvoří podstatný rys týdeníku, který řídíte. Jde mu o
víc: pokouší se dát dvacetileté kulturně politické orientaci
spisova
telského svazu určité oprávnění nejen politické, ale i mravní.
Proto
na něj reaguju.
Dal byste půl království za d iskred itu j íc í bonmot. Kulturní zápa-. /,
sy se však vtipkováním a duchaplnostmi nevyhrávají, tady je třeba opo-í.1'
novat přesvědčivými důkazy a nefixlovat. Vy střílíte rozmarné od boku i
nalevo napravo', po někom hodíte blátíčkem, jinému dáte tafku,
ohrnete./
nos nad "podzemním" časopisem, a naznačíte, že jste byl ochoten uveřejnit odvážný příspěvek, leč autor pro Slibnou kariéru nakonec ucukl. •
.
Teprve s takto vlastnoručně vyrobenou řeputací'bojovníka, který nezná ,
v kulturních sp'orech bratra, se pustíte do toho, co si zaslouží zájem ;
širší veřejnosti: do cyklostylované kultury, do těch, co se nestydí/
vylézat
znovu na světlo, ačkoli byli v 50. letech nej krutějšími katy,.
české knihy, odhalujete prostě pahodnoty a právní nepříslušnost všeho
t z v . neoficiálního.
Citujete
z cyklostylovaného časopisu O divadle úryvek z článku
K.Pecky Věk cynismu, ostrou, subjektivně pojatou
kritiku Hrabalovy
novely Proluky, románu H. Kundery Nesnesitelná lehkost bytí a Formano
va filmu Amadeus na důkaz, jakých nehorázností se disidenti ve své
ambicióznosti
dopouštějí. Ale jak si čtenář ověří, zda Pecka má nebo
nemá pravdu? Ani novelu Hrabalovu, ani román Runderův nezná, nebyly u
nás vydány. Vyšly sice, ale strojopisné. Pecka měl přirozeně právo na
svůj soud, jiní s ním zase nesouhlasili a projevili opačný názor,
jak
je to v demokratickém ovzduší "podzemní" kultury samozřejmé. 0 tom už
se ovšem Vaš.i čtenáři nedovědí, stejně jako se od Yás nedovědí - doba
je přece vymknuta z kloubů
že, Hrabalova trilogie (Svatby v domě,
Vita nuova a Proluky) vyšla knižně pouze v exilovém nakladatelství
Sixty-Eight Publishers,
vedeném Zd. Salivarovou a J.
Skvoreckým,
a
doma se horlivě opisuje. Tak se poslední, po mém soudu vynikající dílo
člena Vašeho spisovatelského svazu, jehož berete v ochranu před jaký
misi
falešnými přáteli, ocitlo kupodivu v první sorté ze tří,
které
podle Vás "terazky platí", v sortě vydávané v cizině.
Pokud jde o Kunderu, jistě Vám neuniklo, jaký má jeho dílo ohlas
ve světě a jaká polemika kolem něho vznikla. Váš kolega,
šéfredaktor
Tvorby J. Čejka, se clo ní ostatně taky zapojil a psal o ném s velkým
despektem. 0 motivech jeho humpoláckých soudů se nezmiňujete,
vlastní
hnízdo je vlastní hnízdo. Po Peckovi, autorovi
Hotáků nezvěstnému,
tematizujících úděl koncentráčníka v mravně otřesné výpovědi o době,
jste ale musel plivnout pohrdavým bonmotem: "Ach ty věčný vzteku pe-
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c e k , z nichž nevyrostly stromy!” Romány Vašich národních umělců
jsou
přitom proti táto výpovědi ubohé zákrsky.
Tři sorty, které podle Vás "terazky platí", jsou - jak vyplývá ze
souvislosti
textu - produktem snobského vztahu k umění. Ale
existuje
přece skutečné rozštěpení kultury na oficiální, t z v . podzemní a exilo
vou,
což jste dvacet let zamlčovali a tečí to konečně musíte brát
na
vědomí. Toho se však vůbec nedotknete. Pálíte nad touto situací bengál
a zájem o všechno neoficiální považujete za projev módy. Jaké má dů 
sledky toto rozštěpení pro všechny tři větve, to Vás nezajímá, neptáte
se,
co s ním dál. Od těchto opravdu životních otázek odvádíte pozor
nost k zábavným paradoxům. Skutečně si myslíte, že je čas na šprtouchlata ?
Dva muži, které jste si vzal na mušku ve svých causeriích,
sedí
občas ve stejné společnosti: Karel Pecka, vězeň československých
kon
centráků
50. let, a František Kautman, v té době "jeden z nejkrutěj
ších katů české knihy", jak jste ho ocejchoval. Jeden v druhém nevidí
nepřítele a navzájem se respektuji.
Srovnejme
s tím tento citát z Vašeho textu: "Jiná dnešní
'myčka
oken', nedávno doktorka a ještě předtím svazačka, vyhazovala studentky
ze školy za nalakované nehty. Já sám se stydím za to,že se tihle
lidé
nestvd1 ještě dnes vylézat na světlo, a pokoušejí se ještě jednou n a 
sednout na kyvadlo, bez jehož pohrdavého svistu si neumějí svůj zajis
té únavný život v převlečníku představit."
Vypadá to,
že neštastná doktorka byla potrestána za nesmyslné
vylučování
studentů. Ale Vy dobře víte, že za takové prohřešky se u
nás netrestalo a netrestá, protože se to dálo a děje takzvaně v linii
strany. Pyká naopak za to, že v 60. letech "přešupačila" své postoje a
činy, řečeno Vašim slovníkem, t j . že se postavila proti systému, který
tyto nespravedlnosti plodí. Těmhle lidem tedy upíráte právo, aby
“vy
lézali na světlo” . Někdejšímu koncentráčníkovi Peckovi to ani nenapad
ne.
Proč? Prozradím Vám to:
Pecka ví, že čímkoli maskovaná msta a
odplata jsou průvodním jevem věčného vymknutí doby z kloubů. Vaše pro
paganda a Vy s ní líčíte umlčené spisovatele, umělce a vědce jako lidi
posedlé duchem revanše, kteří se jen třesou na chvíli, kdy budou moci
stínat hlavy těm,' Co je po dvacet let likvidovali. Jenže ti, co “vylé
zají na světlo", už dávno vědí, že každý fanatismus je zhoubný a ne 
bezpečný a dávno jsou tolerantní k jinému postoji a respektují jiný
názor.
Ale abych byl přesný:
Vy nezatracujete v š ech ny ■ kdo v 50. letech
podlehli
tlaku stalinských metod. Taktně mlčíte právě o těch,
kteří
byli
hlavními režiséry těch tragických absurdit. V citátu z Kautmana
jste musel uvést jméno jednoho z nich - L. Stolla, jímž se nedovzdělaný začátečník při svém protihalasovském útoku zaštítil.
Jeho
studie
Třicet let bojů za českou socialistickou poezii byla biblí
ždanovovského pojetí umění. Tento jeho průkopník zastával ještě v <70.
letech
nejen staré, primitivně "stranické" hodnocení kulturních jevů, ale
i
významné mocenské postavení. Za néj se nestydíte? A nestydíte se ani
za to, že předseda Vašeho svazu je básník, jenž v 50.
letech napsal
pogromistický protiseifertovský pamflet? Hodný František Hrubín
ho
vzal v ochranu na 2. sjezdu SCSS tvrdě, že ruku naivního chlapce vedl
někdo jiný. Ale ten naivní chlapec mezitím zestárl, už mu nikdo nevede
ruku, ale on celých dvacet let dělá politiku, která zdevastovala čes
kou literaturu tak, jak by to nedokázal nejzavilejší nepřítel národa.
Za ty, kteří setrvali v někdejších postojích znásilňování kultury ve
jménu takzvané stranickosti a oživili za normálizátorské éry politiku
represí, za ty se tedy nestydíte. Myslíte, že čtenáři jsou bez paměti
a tohle hanebné fixlování neprohlédnou, když je zahrnete svou elokvencí ?
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Citováním kritik a poezie 50. let můžete pobavit publikum, ale je
to úroveň hodně estrádní. Ohromit tím můžete leda ty generace,
kterým
jste znemožnili osvojit si znalosti nedávných dějin, protože jste za
kázali i pouhé vyslovení jmen Černý, Rundera, Skvorecký, Vaculík,
Ha 
vel, DiviS, Siktanc a t d ., ale i Masaryk či Pekař, a dodnes jim (a ne
jen jim) bráníte v přístupu k novinám a časopisům z tzv.
krizových
let.
Našly by se ještě směšnější a trapnější příklady zhloupnutí té
doby,
ale co tím chcete dokázat? Ty veršíky jsou
vskutku servilní
slátaniny, ale Nezvalova poéma Stalin, tento "útes poezie" podle Vás,
má s nimi společné to hlavni:
byla psána se stejnou servilitou. A to
je podstatné a v tom je tragika této doby, že jejímu duchu podlehly a
splatily mu svou daň nejen talenty nepatrné a malé, ale i velké.
V letech zkostnatělého myšlení o literatuře a umění v SSSR se
naše kulturní publicistika předháněla v servírování jeho
ideologicky
účelových konstrukcí. Ještě před dvěma lety považoval člen Vaší redak
ční rady, zasloužilý umělec J. Peterka za nutné vydat
knižně obranu
socialistického
realismu,, v níž se, jak bylo v kraji zvykem, opřel o
autoritu R. Cerněnka. Dnes sovětští teoretici a kritici "svrhli okovy
dogmatismu"
a s úctyhodnou důsledností a otevřeností míří ke kořenům
základních vývojových zádrhelů. Ale toto hledání pravdy a odhalování
klamů jaksi nemá u nás ohlas. Kritická skepse už naplno zasáhla i onen
záhadný termín socialistický realismus. Byl označen Za "jedno z omeze
ní tvůrčí svobody", za omyl, takže všechny dosud napsané dějiny sovětské literatury bude nutno revidovat, nebot "neobrážejí realitu".
U nás se ovšem dál postaru budeme zaklínat tím, že hrdé navazuje-V
me na tradici'pokrokové literatury, a tvářit se, že v ni není nio zne
pokojujícího,
budeme zavírat oči nad diskusí o krizi generace ve 30.
letech, nad Nezvalovým rozpuštěním surrealistické skupiny, nad hodno- *
cením "pomlouvačně knihy" A. Gida Návrat z SSSR a nad hrubě polemickou';,
odpovědí Neumannovou. Jak se ale ukazuje, propadl "pověrám a iluzím"^,;
právě on. Á může dál platit hodnocení K. Teiga a knih n a p ř . J. Slavíka'
o SSSR a Leninovi, jaké prosazovala stalinsky zaslepená komunistická,*-"
kritika?
A co zbude z nadšéní nad mnoha nekritickými
reportážemi o
zemi, kde zítra prý již znamenalo včera ?
Mnohé hodnotové akcenty bude nutno přesunout a taky zbavit pro
kletí díla, která šla proti srsti těm, có se sice zaklínali mnohotvár
ností umění, ale jen pokud se nedotkla říšských svátostí. To pak bylo
zle a J.Weil například musel za román Moskva - hranice pykat
až dó
smrti,
za to,
že v něm pravdivě vylíčil
atmosféru
strachu
a
ponižování, jakmile se v SSSR rozpoutal stalinský teror. A jeho Dřevě
ná lžíce nemohla nikdy vyjít. A to nemluvím o tom, že kritické přehod
nocení si vyžádá i poválečná literatura, především po Ono ru.
Dějiny jenom neokounéjí* ale také rozsuzují. A tak jako nebylo
nic zapomenuto z minulosti, nebude zapomenuto nic ani z dneška.
Když
Kautman vyřazoval z edičních plánů Seiferta a Holana, bylo mu 24
let,
Vám je 42 a po všech neblahých zkušenostech nejenže neodsoudíte
každé
protikulturní
násilnictví,
jak by bylo v logice věci, Vy naopak se
solidarizujete s touž politikou zákazů, umlčování a vyřazování autorů,
jakou v daleko menší míře a daleko kratší čas prováděl on (totiž teh
dejší K S C , která nesla odpovědnost za to, že byli pověřováni důležitý
mi veřejnými funkcemi nezralí mladíčci) před málem čtyřiceti lety, kdy
nevěděl,
co činí. Jakým právem mu to tedy vytýkáte? Hlásíte se přece
hrdě
k bojové kohorté, která ani za dvacet let tzv.
normalizace ne
dospěla k větší lidské a politické moudrosti, než jsou zase jen repre
se, pomluvy
a netolerance.
Nejste dnes Vy
a Vám podobni
jen
fraškovitým opakováním lidského dramatu Kautmanova? Vždyt mezi
ideo
logickou nesnášenlivostí, jíš se v intencích tehdejší politiky
řídil
on, a Vaším dnešním postojem, není pražádný rozdíl. Jste dnes, o čty-

- 14 řičet let později, horší kati české knihy než byl on!
Nedostal jste se do té šlamastyky náhodou. Zasedl jste za soudný
stolec a vynášíte jako člověk s údajně čistýma rukama ortely nad špi
navými charaktery těch, co po Únoru řádili v kultuře. Přisuzujete *>ýaiJČAlky tehde..iži po l i tiky výhradně hanebným osobním vlastnostem
lidi.
k£.exi ji praváděJLL,_Unikly Vám. Že jednali jako oběti stejného mocen
ského syalLéJtuX, jehož nevolníkem i Obhájcem jste dnes zase Yy, systému,
v němž člověk není nic a moc všechno. Tento systém k sobě připoutává
charaktery,
jaké právě potřebuje a přizpůsobuje si je
svým účelům.
Ovládá totálně celou společnost, rozsévá strach ze své všemohoucnosti
a vševědoucnosti,
nepřipouští nejmenší odlišnost názoru
a chování.
Jeho zrůdnost je v tom, že ponechává člověku jen dvojí možnost: Burf se
s ním ztotožní, slouží nu za všech okolností, a pak ovšem musí často
rezignovat na hlas svědomí, mlčí tam, kde by chtěl volat "křivda!",
a
souhlasí
tam, kde by chtěl protestovat, a naopak, musí pozvedat
roz
hořčený hlas tam, kde by chtěl mlčet, a protestovat proti tomu, s čím
souhlasí; oetia člověk tento systém nepřijme, chce-li si vážit sám sebe,
a pak volí osud vyvržence, bude pomlouván, šikanován, umlčován
i
vězněn .
Tento
systém může být tupě krutý či liberálnější, ale jeho pod
stata se nemění. Za určitých okolností je v něm
tedy nedovzdělaná
omezenost, stejně jako za jiných okolností dobře propočítaný cynismus.
jedinou možností intelektuálního upl at ně ní.Syst ém, do něhož jste Vy a
Vaše generace s rozvahou vstoupili, nepáchá dnes justiční vraždy,
ale
za vaší asistence vraždy ^ n rh nvní.Osobně byste asi uvítali, kdyby moc
konečně dostala rozum a jednala osvíceněji, ale ona vás drží v šachu
kariérami,
jež vám nabídla, a vás ani nenapadne, abyste je riskovali
tím,
že poukážete na základní problémy společnosti a kultury.
Svou
rozpolcenost kamuflujete siláctvím a spíláním "disidentům".
Sovětská intelektuální elita bolestně bilancuje minulá desetiletí
svého mlčení, jež bylo bezděčným souhlasem s nespravedlnostmi a nási
lím,
s popíráním základních lidských a občanských práv, přiznává si,
že právě toto mlčení vedlo k rozrušení mravní a kulturní identity spo
lečnosti,
a cítí je jako svou neprominutelnou v i n u . Vy však dokonce
tuto represívnopt, "svobodu" jen pro vyvolené a mrhání
intelektuální
potencí
lidu hájíte. To je samo o sobě hanebné a jednou si to stěží
srovnáte
se svědomím a ctí českého básníka. Využíváte přitom svého
privilegia,
možnosti publikovat, k zostouzení "cyklostylované
kultu
ry", ač dobře víte, že lidé z jejího okruhu se nemohou veřejně bránit,
a to je víc než hanebné, to je podlé.
Bučíte bez obav, "posrpnoví poškozenci" se nederou na vaše mocen
ské pozice,
neprosí se o milost udílených odp us tk ů. Jde jim o něco
zcela jiného.
V sázce je totiž víc než pouhý
fakt umlčování nepo
hodlných reptalů. Omezování svobody každé menšiny je morálním debaklem
celé společnosti
a musí se projevit na jejím stavu.
Nepochybujte o
tom,
že i u nás se bude jednou tento stav bilancovat, že se povedou
diskuse, které se opravdu zatnou do živého. Možná potom rád
"přešupačíte" své nynější nenávistné postoje a činy.
Můžete
lidi odlišných názorů stokrát vylučovat z národa,
urážet
je a bránit jim v uplatňování jejich schopností, přesto "cyklostylova
ná kultura" patří do celku národní kultury, patří tam nejen uměleckými
a vědeckými
hodnotami, jež vytvořila a jež vytváří, ale i tím,
že
ppffilčela k deformacím tzv. normalizační doby a oponovala jim svou
aktivitou. "Podzemní" literatura nehájí své právo na styk s čtenářskou
veřejností ve svém sobeckém zájmu, nýbrž v zájmu
vytvoření zdravého
kulturního
a společenského
klimatu, v němž bude mít
každý tvůrčí
člověk právo na svobodné vyjadřování názorů a měřítkem prospěšnosti
pro. celek budou pouze umělecké a vědecké hodnoty. Generace, jež jdou
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po vás, si zasluhují lepší osud, než jsou další lidská dranata zrady
sama sebe a konfliktů s vlastním svědomím pod tlaken kompromisů a bez
ohlednou mocí.
Nezahrál byste svůj' part uspokojivá k vrchnostenské spokojenosti,
kdybyste se neotřel o exulanty. "Tehdejší konunisté nekončili život v
Kanadě,
ani ve Frankfurtu nad Hoh anen", píšete. Proč by tan končili
svůj
život,
když jejich tvůrčí možnosti nebyly ničím ohroženy? Ale
tvhle komunisty a ovšemže nejen je vyhnala ze země vaše bezbřehá msta.
Nebývalé velkou vlnu emigrace má na svědomí nemoudrá politika,
ne
schopná pochopit své národní úkoly a plnit je. Měli snad nynější exu
lanti sdílet osud všech těch, které jste doma umlčeli a pronásledova
li? Masakr, který jste rozpoutali, nemá obdoby s ničím v našich moder
ních dějinách, jeho důsledky jsou nevyčíslitelné, naše společnost tím
byla ochuzena o nenahraditelné hodnoty a osudy mnoha skvělých talentů
rozrušeny
do
základů.
Jen malá ukázka,
abychom nezůstávali
u
obecnosti, v nichž se Vám tak líbí. R.Hrušínský v Magazínu zajímavosti
č.4/88 konstatuje nad léty, kdy nesměl hrát: “ ...těch sedm let,
co
jsem seděl doma a čekal, mi dalo cukrovku a čtyři infarkty. Skoda těch
roků,
byla to asi moje nejlepší doba. Ale co,
utěšuji
se,
že se
tenkrát zrovna moc dobré věci netočily." A ti, kteří takhle čekají
skoro dvacet let? Hraným rozhořčením nad zrádnými
emigranty nesprovodíte ze světa fakt, že kulturní politika msty po r.1969 byla skuteč
ně "Biafrou ducha".
Připustit, že je znovu jako v r .1968 a jako nyní v SSSR na pořadu
dne popření systému deformujícího lidskost a jeho nahrazení systémem
demokratickým' s názorovou pluralitou, Vám dnes zřejmě připadá jako
spáchat ideologické harakiri. Proto vedete své bezskurpulózní
kampaně
proti mravně pochybným "disidentům". Vyrukoval jste s Kautmanovým zby
tečně rozčileným protestem až po roce z dobrých důvodů: vzal jste na
sebe úkol podepřít v propagandistickém tažení před výročím událostí v
r.1968 zlověstně popraskávající ideové opory nynější kulturní politi
ky. Vy a Vaše vrchnost neodpovědně šermujete dogmaty ideologie nesná
šenlivosti, třídní nenávisti, odplaty a nesmiřitelnosti, odsouzené už
dějinným vývojem, dál diabolizujete nepřítele v tradici "starého myš
lení".
Místo abyste se ve své Stati zamyslel nad zákruty našeho kul
turního vývoje
a nad úkoly přítomnosti, jak by
odpovídalo Vašemu
postavení,
zaironizoval jste
si nad
směšnostmi
a trapnostmi dob
vymknutých z kloubů. Smysluplně diskutovat o závažných otázkách naší
společnosti nejste s to, podřezávali byste si větev, na které sedíte.
Kdyby mělo být po Vašem, doba by ještě dlouho šílela.
Ale chod
dějin, který chtěly retardační síly znehybnět, nabírá obrátky. Básníci
by pro to měli mít zjitřené smysly.
Milan Jungmann

-
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Z ČÍTANKY BOHUMILA HRABALA
(Pod tímto titulkem chceme v každém čísle zveřejnit alespoň
střípky z Hrabalových nejoblíbenějších knih a autorů. Dnes
z knihy TAO-TE-ŤING autora Lao 'c, vydal Pragokoncert>1969j
v překladu Jiřího Navrátila.)
0 nejvétáích vladařích
neví se skoro, že tu jsou.
Menší lid miluje a velebí,
ještě menších se bojí,
ještě menším spílá.
...

Kdo
Kdo
Kdo
Kdo

zná druhé, je chytrý.
zná sebe sama, je moudrý.
přemáhá druhé, je silný*
přemáhá sebe sama, je mocný.

Kdo je spokojen s tím, co má,
je bohat.
Kdo.se prosazuje, dosáhne snad
svého*
Ale jen ten, kdo neztrácí své místo,
trvá.
Zemře-li, není ztracen.
Toí jeho dlouhověkost.
K řízení říše prý třeba zákonů.
K vítězství1ve válce prý třeba zákony porušovat.
Avšak příchylnost všech pod nebem
lze získat jen nezasahováním.
Jakpak vím,
že je tomu tak?
Skrze to nejbezprostřednější!
čím více zákazů,
tím chudší je lid.
čím více ostrého náčiní,
tím větší temno panuje v říši.'

-

čím
tím
Cím
tím

více
více
více
více
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obratných řemeslníků,
zhoubných vynálezů.
zákonů a příkazů,
zlodějů a lupičů.

•••

Je-li tvá vláda rázná a tuhá,
Je lid lstivý a nespolehlivý.
•• •

Dbej konce stejně jako počátku,
a nebude zkažených věcí*'
*» «

Lid hladoví,'
protože jeho vrchnost
spotřebuje příliš mnoho dávek.
Proto hladoví.
Lidu je těžko vládnout,
protože jeho vrchnost
příliš zasahuje do jeho věcí.
Proto je mu těžko vládnout.
• ••

Pravá slova nejsou pěkná,
pěkné slova nejsou pravá.
Dobrý člověk není obratného jazyka,
člověk obratného jazyke není dobrý.
Kdo je moudrý, není učený,
kdo je učený, není moudrý.
Povolaný neshromažďuje,
čím více dělá pro druhé,’
tím více má,
čím více dává druhým,
tím větší jeho bohatství. .
Cesta nebe je ostřit bez ořezávání.
Cesta povolaného je působit bez zápolení.

- 13 rjblikační

Č innost

společnosti

Za první čtyři měsíce od ustavení připravila SBH prvních pět
zájmových publikací:
1. PF '89 (J.Zumr: Obraz bejka v díle B.H.)
2. PO ZBITA* ZRCADLA (Ohlasy díla B.H. v zahraničí)
3. T.R.Field: MORODOCH3UM
4. POCTA KARLU MARTSKDVI
5. B.Hrabal: KDO JSEM
Rozpracovány Jsou svazky:
6. J. Jakoubek: BALADY, ROMANCE A KNČVANCE
7. K.Marysko: EMOČNÍ ITINERAft

(4*,bílý, svazek spisů K.M.)

Na všechny tyto svazky je vypsána subskripce, jejíž objednávkový
list je v příloze tohoto čísla. Tam jsou také veškeré podrobnosti»
SBH dále vydala grafiku Zdeňka Boušeho jako plakát, který obdrží
každý účastník první valné hromady.

RECENZE
Nakladatelství československý spisovatel vydává s kvartálním
zpožděním výbor z povídek B.Hrabala iaSj SVŽT (vročení v tiráži 1988,
náklad 110 tis. výtisků). V rozmezí deseti let tak jedno nakladatelství b?ichózí se třetím výborem ze stejného /'období (nékteré
povídky jsou ve všech třech, mnohé ve dvou výborech !!!), zatím co
nejméně pět původních rukopisů stále marně čeká na zveřejnění.
Je to neseriózní okrádání čtenářů, ale proč ne. Trestuhodným však
je duch těchto výběrů, záměr vzbudit zdání mrtvého klasika, mumifikovat ranného Hrabala a potlačit Hrabala současného, živého*
Přesto je třeba ocenit, že poprvé zde najdeme povídky z Inzerátu,
sčkoli ta kniha je komponována jako celek a výběr porušuje kontext.
Pro stranické Činovníky je pak sepsán poněkud nekongeniální
doslov (V.Rzounek), cenný metodikou, kterak učinit! Hrabala stra
nicky přijatelným. A protože ctíme souvislosti a víme, že právě
editor V.Rzounek kdysi rozhodujícím způsobem umožnil vydání Inzerátu,
přejdeme letmo nejen gramatickou chybu, která se vloudila do
doslovu, ale i celkem zmatenou koncepci výboru ...
V.M.Karafiát

-
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KDO JE KDO v život? a díle Bohumila Hrabala#
KAREL MARYSKO (29.3.1915 - ¿3.11.1988)
Cellista Národního divadla, básník, skladatel, autor nesmrtelných
parafrází libret a stovek výtvarných koláží. Vzácně vyrovnaný,
moudrý Slovák pronikavého, někdy ož věšteckého intelektu. Přichá
zel do společnosti přátel jako sluníčko na jarní louku zrána.'
Přinášel pohodu a nikdy nezannoutií ..o'
Karel Msrysko byl přítelem Bohumila Hrabala od mládí a zůstal jím
do posledních chvil.. Ač o rok mladší, bral na sebe obvykle roli
učitele, osvětáře, objevitele novýcrh tendencí v umění. Byl neoby
čejně aktivní, ovládal dnes opomíjené umění korespondence,
právě jeho dopisy, psané jen pro potřebu chvíle, jeví tendenci
k trvalé platnosti a právem z něho činí klasika 4.proudu.
Celý život tvořil příležitostně verše i prózu a vydával se přá=
tělům v deseti strojopisných kopiích -nikdy se za literájta
nepovažoval a přece jeho básnické dílo tvoří 6 rozměrných svazků.
Za život.a vydal Karel Marysko oficiálně pouze jednu knihu
(FOETICKÍ ZÁPISNÍK, MF 1970). Péčí Bohumila Hrabala a Milana
Albicha zůstala však většina jeho ročních bilancí tvorby zacho
vána a je shrnuta do projektu Díla Karla Marvska. (Pražská imaginace
X

1. Květomluva korejského kata
2. Emoční Itinerář

(červená kniha)
(bílá kniha)
(žlutá kniha)
(zelená kniha)
(modrá kniha)

3* Žlutý kabinet
X
4. Zelený altán
X
5. Modrý pavilón
6. A vše jde dál ...
(černá kniha)
(Svazky označené x již vyšly)
Osoba Karla Maryska. vystupuje v mnoha dílech Bohumilo Hrabalo,
nymburský básník Kytka z povídky Chcete vidět zlatou Prahu?
je zcela nepochybně inspirován Msryskóvýn přístupem ic životu.
Společnost připravila k nedožitým 74. narozeninám Karla Marysky
příležitostný tisk, který obsahuje Hrabalovu pohřební řeč,
Maryskovu poslední báseň a dvě básně, inspirované jeho úmrtím.
vk

BÝVií ZVYKEM, že první číslo nového časopisu přinese na své
první stránce nějaké programové prohlášení sví redakce. Vytýčí
smělá perspektivy, oslaví příznivce a zatratí odpůrce. Protože
nic takového nemáme v úmyslu, nechali jsme si snad jen tuto
poslední stranu pro přestručnou koncepční úvahu.
Společnost Bohumila Hrabala nevzniká v klidné době. Ani za datum
v tiráži nedáme ruku do ohně. Společnost vlastně ještě není
a přece vyvíjí činnost - jak často kolem nás pozorujeme opačný
proces! Nechceme, a ani v jiné společenské situaci bychom nechtěli
se zabývat byí jen stínem politiky. Chceme být v tom nejlepším
slova snyslu sdružením amatérů, které spojuje společná záliba
v knihách Bohumila Hrabala, v jeho světě, v jeho filosofii.
Naše práce je dokonce objektivně nutná - profesionálové
podléhají vnějším tlakům a jejich interpretace j30 U, bohužel,
zkreslené. Neustálé titěrná heuristická a komparatistická
činnost, která je vlastním sny šlem Společnosti, je konec konců
možná jedině s Širokým aktivem nadšených amatérů ...
Tato situace se nutně bude odrážet na stránkách našeho periodika.
Nic není předem definitivní, forma, rozsah i obsah je plně
v rukou Členů a přispěvatelů. V prvním Čísle pouze nabízíme
možné rubriky - Přírůstky z archívu, KDO JE KDO, Z Čítanky B.H.
Vítáme všechny další náměty a hlavně spolupracovníky - písařky,
překladatele, fotografý, tiskaře, knihaře ...
Máme v zásobě něco textů Bohumila Hrabala, které nikdy nebyly
•«
publikovány, k dispozici je autorův archív i knihovna. Hlavní
zdroje jsou ale v členstvu. Aniž to nyslíme ironicky: jaký si
HAŇÍA PRESS uděláte, takový ho budete mít •••'

NAŇÍA PRESS, čtvrtletník Společnosti Bohumila Hrabala, č.l/ 1989
Řídí redakční rada: Karel Dostál, Oldřich Hamera, Václav Kadlec,
Zdeněk Růžek a Jiří Trnka. Nevyžádané příspěvky se tisknou.
Vyšlo nákladem 50 číslovaných výtisků jako neprodejný účelový tisk.
3.3.1989

Tento výtisk má číslo

