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ŘEKA
Řeka
loudavá stezka
v peřejích přestávek
si pohrává s kaménky jak děcko
Když večer plačící mlhou
visí
nad zátokou
vydechují tůní zamlklé lekníny
a v hlubině myšlenky kvasí
A nyní řeko říkej
že jsi věčně mladá že stárnu
že prchneš v okam žení kdy se zastavím
že zemru
Říkej co chceš
Vždyť jsem tě přišpendlil
napínáčky slov na bílý papír
K L ID N Á P ÍS E Ň
Stříbrné mléko
z krajáče měsíc rozlil
a užaslá stezka mokvala vřesovím
jak zející rána
Za vískou
sám a sám
potůček okouzlen
vzlyká v závoji únavy
a z dlouhé chvíle
přesýpá zelené oblázky
na stehnech olší

M Ě S TO V D EŠTI
Prší
Slzy kanou po víčkách oken
a kouř
zalévá město m odravým studem
C h ce se mi spát
Však hle!
V ů z teče rozkrojenou ulicí tiše
jak bárka průplavem
a koně
dvě hnědé kaňky
veslují v rytmu kývajících se šíjí
zatím co kontrapunkt
pršícího vzlykotu
bubnuje nudou

ČER VENCO VÁ N ED ĚLE
Rozkrojenou oblohou
poledne se řine
a mraky jak lodice v přístavech
zůstaly stát
Žlutý den
nasátý praskajícími snopy
kape údery věžních hodin
s prejzových střech
a komíny si dýmají štěstím
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Básně na titulní straně sa objav! spolu s ostatními texty z le t 1938-1949 v 1.svazku
kritického vydán! Spisů Bohumila Hrabala, které budou vycházet v PRAŽSKÉ IMAGINACI
od podzimu 1990 frekvenci cca 2 svazky ročně, celkem je naplánováno 14 svazků. Lyrická
zaujatost krajinou a krajinným i symboly, velmi dobře koresponduje s obsahem montáže
Karla Dostála Krajlnajy Bohumila Hrabala, která byla ke koupi na valné hromadě a je k
objednán! spolu s několika dalším i publikacemi, podrobnosti uvnitř čísla.

* •*
HRABAUANA 89 se jm enuje soubor literárněvědných, kritických i vzpomínkových esejů,
který byl připraven k loňským 75 narozeninám B.H. Vyšel nákladem 30 výtisků (Pl 62),
takže je zcela nedostupný. Na podzim 1990 chystá nakladatelství PROSTOR jeho reedici
nákladem 100x větším. PRAŽSKÁ IMAGINACE chystá HRABALIANA'90, kde shrne referáty
hmbalovského sem ináře na FF UK, také tento svazek bude k dispozici ve 3. kvartálu.
Pokud bude dostatek příspěvků, mohou se stát HRABALIANA ročním periodikem ...

HAŇŤA PRESS Č.6 (duben 1990). Zpravodaj Společnosti Bohumila Hrabala.
Vydává
PRAŽSKA
IMAGINACE,
soukromé
nakladatelstvím
a
vydavatelství,
Nechvflova 1832, 149 00 Praha 4, telefon 7926151. Odpovědný redaktor Václav Kadlec.
Redakční uzávěrka čísla 6: 18.4.1990

2

Zápis ze zakládací valné hromady SBH
konané 31. března 1990 ve velkém sále Radiopaláce
Valnou hromadu zahájil a řídil dr. Kadlec. V první Části rozhodla valná hromada» že roční
členský příspévek člena SBH bude 100 Kčs. Poté přítom ní tuto částku složili, přičemž
obdrželi kandidátní listinu, navrženou přípravným výborem. Ve druhé částí valné hromady
proběhly volby. Z pléna byli doplněni další tři kandidáti, takže se volilo 5 členů výboru z 12
kandidátů. Po sečtení hlasů dvoučlennou komisí právníků bylo oznám ena složení nového
výboru. Devadesát platných volebních lístků rozhodlo, že čteny výboru jsou: dr. Vádav
Kadlec (87), Oldřich Kam era (66), Karel Dostál (60), Karel C haba (49) a dr. František
Dvořák (36). V závěrečné části se valná hrom ada usnesla, že:
a) za zakládajícího čtena SBH bude považován každý zájem ce, který zaplatí členský
příspěvek 100 Kčs nejpozději do 30. června 1990. Počet zakládajících členů bude vzat za
počet členů, požadovaný stanovami pro zjištění většiny členstva (ČI. IV, odst. b),c));
b) zájem d o členství, kteří nežijí na územ í Československa, členské příspěvky
neplatí. (Což jim nebrání postupovat dle či. VII., odst. c).);
c) čestnými čteny SBH byli jmenováni Bohumil Hrabal, Milan H fibl (in memoriam),
Ludvik Vaculík a Jiří Menzel;
d) revizní komisi tvoří Jiří Trnka a ing. Zdeněk Růžek.
V další diskusi informoval dr. Kadlec stručně o chystaných vydáních knih Bohumila
H rabala Kritické připom ínky z pléna k vágnosti či přímo neujasněnosti program u činnosti
SBH projedná výbor na své první schůzi.
V Praze, 1. dubna 1990
* * *
Výbor SBH se sešel 5. dubna 1990 a rozhodl o tom to rozdělení funkcí:
předseda

Karel Chaba, neakadem ický malíř, Sněmovní 6 ,1 1 8 00 PRAHA 1

jednatel

RNDr. V ádav Kadlec, nezam ěstnaný, Nechvílova 1 8 3 2 ,1 4 9 00 PRAHA 4

hospodář

Karel Dostál, důchodce, Noskova 5 9 0 /3 ,1 8 6 00 PRAHA 8

členové

PhDr. František Dvořák, profesor, U Kubiova 1 2 ,1 4 7 PRAHA 4
Oldřich Ham era, grafik, Na Vartě 3 ,1 8 0 00 PRAHA 8

Dále výbor konstatoval, že prokazatelná většina členů na valné hromadě
nesouhlasila s koncepcí dr. Kadlece nejít cestou fanouškovského klubu, naopak, většina
vyžaduje pořádání besed s Bohumilem Hrabalem , propagačních akcí a mítinků a pod. Tím
došlo ke kuriózní situati, kdy si členstvo zvolilo výbor, který jeho požadavky nechce a ani
neumí splnit. Proto výbor žádá všechny čteny, kteří chtějí organizovat a řídit výše
zmíněnou náplň činnosti, aby se neprodleně přihlásili jednateli Společnosti ke kooptad do
výboru. Jakmile bude takovýchto aktivních členů alespoň 8 (jak vyžadují stanovy), svolá
výbor
novou
valnou
hrom adu,
kde
odstoupí.
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Ohlasy na valnou hromadu.
dr. V. Kadlecovi

Liberec 31.3.1990

a výboru Společnosti B. H.
Vážený pane doktore,
zúčastnil jsem se dnes zakládající valné hromady Společnosti B.H a nebyl jsem
patrné sám , kdo odcházel značné roztrpčen. Myslím, že i Vy jste poznal, že pro nás
"venkovany" bylo jednání a) úředně formální, tj. všelijaké ty volby a schvalování a b)
značné nepřipravené a improvizované. To první bych Vám odpustil, je to nutné, ale to
druhé mě skutečně naštvalo. Z celého Vašeho improvizovaného vystoupení, které jste
původně ani nechtěl přednést, vyplynuly jen mlhavé náznaky a neurčité sliby, neměl jste
připraveny ani přesné informace o nové chystaných knihách apod. Napsal jsem o tom do
týdeníku "atcf takovou "zaujatou zprávu, pokud to otisknou, přečtěte si některé další
výhrady, pokud ne, pošlu Vám kopii, ale nepřejte si slyšet poznám ky řady odcházejících
ze sálu ... Nicm éně alespoň pár konstruktivních (doufám ) námětů pro činnost Společnosti:
- je třeba získat také kolektivní členy (nakladatelství, knihkupce) a od nich třeba i tučný
příspěvek výměnou za pom oc při textdogickó a jiné přípravě Hrabaiových děl. jednáních s
autorem atd., ale i za propagaci (tisk aj.) jejich vydání
• bezpodm ínečně je nutně vyřešit otázku Haňťa pressu - členové ho musejí dostávat
poštou a bezplatně, Vy si na to chtě nechtě musíte třeba sehnat nějakou Studentku (lepení
obálek, adresy atd.), to je naprosto samozřejmé a Vaše úvahy o tom , jak si budou členové
vše platit a jak nem ůžete lepit dopisy apod., jsou velmi zarážející
- včetně příspěvků, ty se přece posílají složenkou a nikoli v dopise (kde je ta Vaše zlotřílá
pošťačka stopl), konto je třeba mít připraveno předem , neobstojí Vaše námitky, že to trvá
dlouho - poučte se u konkurence, u Společnosti Škvoreckého to zvládli bez těchto
trap n o stí...
• myšlenka, že Společnost nebude fan-klubem, je nesmysl, a divím se, že jste ji
nedomysleli • naopak, ona musí Hrabala propagovat, dělat okolo něho parádu, zvát ho na
besedy (dají se přece zorganizovat jen pro členy, ale třeba s přispěním tisku, podpisy se
předem zakáží atd.), m usí na něm i vydělávat (třeba i plakáty) • tak, aby se na druhé

straně mohla věnovat vědě, tj. například zadávat formou stipendií práce o B.H. Vždyť
právě teď půjde do tuhého, knižní trh bude přesycen a dezorganizován
• ve Stanovách se hovoří o subskripcích a hospodářské činnosti, ale o tom nepadlo ani
slovo
• už na této hrom adě místo nepřipraveného hlasování apod. měl někdo (Lopatka,
Jankovič) vystoupit s referátem o díle B.H. či s něčím podobným
• s tím sálem - proboha, to jste předem neuvážil, je-li lepší mít v pátek zadarm o lepší sál v
Nár. m uzeu než v sobotu za 5 000 nevlídný a zbytečný RadiopaJác? Vždyť Společnost
vlastně už pracuje (Vy a Vaši přátelé) dlouhé měsíce, stačilo by se předem rozumně
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domluvit a zvolit jinou alternativu, ale těch 5 000 - to jsou tak dva tři tisky, které jste mohl
zaslat zadarm o, takto Vám budou scházet (vlastně nám).
- uvažujte o knihovně B.H. - za úhradu by si v ní bylo možno půjčit Hrabalovy věd , dostat
se k nějakým ojedinělostem apod., mohlo by to být i takové studijní centrum, kde je vše
pohromadě
- také styk se zahraničím musí být koncipovanější, devizy budete (budem e) oolfebovat,
nezapomeňte, že co je u "zápaďákůMzadarm o a vágně formulováno ("můžete nám poslat
dar"), působí u nich podezřele a amatérsky.
Nu, tolik snad alespoň něco. Ještě jednou - nezlobte se, ale napsat jsem to musel a
není to jen můj názor.
PhDr. Vladim ír Píša,
Na pískovně 661,
460 14 Liberec 14

★ **
Další dopisové

ohlasy bohužel nedošly, zaznam enávám

proto ještě několik

bezprostředních reakcí, sdělených ústně:
RNDr. Václav Cílek: Já to chápu jako bezkonkurenční happening. Sezval sis lidi. vybral jsi
po stovce, nechal se zvolit a poslal jsi je domů. Kdyhys býval závěrem ještě nechal
odhlasovat zr ušení Společnosti a rozdal každém u zbylou dvacku, bylo by to dokonalé.
Zdeněk Douše: Ale stejně seš geniální. Zaplatil jsem stovku vstupnýho a teď dva roky
plstit nebudu, trk mě to nakonec vyjd9 na tři pětky ...
Francesco Brígnole: Pane Kadleci. Jak tam na konci ta paní říkala, že neví na co ta
Společnost je a Vy jste jf dal za pravdu - to bylo čiré dadal
V.M .Karafiát: Takovýho vola jako seš ty sem v životě n ep o tkal...

★
tisk neumí ani výstřižková služba, navíc na
ni nemám. Napadlo m ne, a někteří jste mi

Aby mě čert vzal,

to potvrdili, že to asi nedělám sám a že je

že jsem se do toho pouštěl. Když koncem

dobré se navzájem kontaktovat. Fajn. Dal

prosince přišlo potvrzení z ministerstva

jsem žádost o Společnost a bojoval s

prostředí, řekl pan Hraba! s nadějí v hlase:

prostředím, nemá smysl jít do detailů.

"Ale teď už to nemá cenu, že jo?' A já ho

Několik let se stýkám v pivnicích s

neposlechl, dobře mi tak. Jednu chvíli mi

panem Hrabalem a myslím, že jsem dost

napadlo

všechno,

pochopil co chce a co ne. Vydávání knih,

nezaplatit příspěvek a nechat to tak. Ale

vykašlat

které by jinak nevyšly, to je naše společné

dobrá:

chtění, proto to dělám . O ty knihy je
Několik

let

se

ve

na

volných

zájem, fajn, řekl jsem

chvílích

shromažďuji archív informací o životě a
díle pana Hrabala. Nějak mám pocit, že je

Společnost atd. ..

dobré to dělat. Sam ozřejm ě dělám

jsem

si,

bude tu ta

Za těch několik let po hospodách

to

amatérsky a nahodile, sledovat veškerý

infikován hrabalovskou

hrůzou

z

popularity, také já už jsem alergický na
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novináře,

na

žádosti

o

interview,

o

zvolit

valná

hromada.

Jak

to

ten

podpisy Mistrovy atd. Dobrá, řekl jsem si,

škvorecký dělá, to nevím, já to neumím.

Společnost

-

nebude

spolek

fanoušků,

Jsou-li

moje

představy

skutečně

koneckonců ten Hrabal o nás ani nemusí

nesmyslné, rád povedu dál archív v klidu

védét, beztak říká, že to se sluší leda tak

a míru sám, proč ne. Propagačních akcí,

po smrti, zakládat jeho spolky...

parád, besed, průvodů, plakátování ploch,

A

tak

jsem

to,

patrné

zkrátka

publicity

vůbec

se

odmítám

nesrozumitelné, všem sdělil a nenapadlo

účastnit. Je-li to důvod k vyloučení ze

mne, že vrozená dem okracie, která mi

Společnosti, nedá se nic dělat, nemusím

brání délat nějakou výlučnou výběrovou

tam být.

Společnost jen pro zvané, mne převálcuje.

Žádný

Dobře mi tak.
Na ústní kritiku jsem
ústné,

na

písem nou

to

cdpovědél

teď

na

subskripci

činnost

dosud

či

nikdo

nepředložil, nebylo tedy o čem hovořit.

zkusím

- Hlasovalo se o věcech, které musí řešit

písemné:
Moje

návrh

hospodářskou

valná hrom ada, s tím se nic nedá dělat.
vystoupení

skutečně

-Pánové Lopatka i Jankovič by jistě rádi

nepřipraveně, to je holt už taková moje

pohovořili, moje chyba, že jsem je o to

neschopnost,

nepožádal.

teď

byk)
k

stáru

už

neodstranitelná. Valná hrom ada (myslel

- Rozeslal jsem vlatncručně {a ofrankoval

jsem si) má zvolit výbor a ten začne

vlastnojazyčně) 320 pozvánek na valnou

pracovat. Je to asi jinak.

hrom adu,

oznám ení

vyšlo

v

několika

• Jsem rád, že se dr. Píša rozhodl získat

novinách a časopisech. Sál měl kapacitu

kolektivní čteny, držím mu v tom palce. Mě

502 míst, což za těchto okolností bylo

to nenapadlo, nějak pro ty moje představy

přiměřené. Že přijde pouze 90 lidí věděl

to nebylo třeba.

dr. Píša, já ne.

•

HAŇŤA

PRESS

dostávat všid
jednodušší,

mohou

samozřejmě

automaticky,
můj

návrh

bude

to

vycházel

- O knihovně či dokonce studijním centru

i

uvažuji již léta, ale je mi to plat prtné, zatím

z

mám

archív

v

krabici

pod

stolem

v

představy, že když se někde přihlásila

kuchyni.

celá rodina, tak není třeba, aby dostávali

neschopnost, ale dovolím si s úspěchem

domů pět výtisků, ale rád svůj názor

pochybovat, že někdo ví o volném, třebas

měním, od tohoto čísla bude dostávat

nebytovém prostoru v Praze. K čemu tedy

každý člen svůj výtisk, stejně tak v rámci

takové úvahy jsou?

Možná

je

to

jen

moje

příspěvků i hrabalovské publikace, dokud

- Získávat od “zápaď áků“ devizy se snaží

v pokladně něco zbude. To je, řekl bych.

kdekdo,

dobrá myšlenka.

Lopatky na jejich bezpříspěvkové členství
a

jsem

návrh

rád,

že

dr.

se

územně

odsouhlasen. Ti lidé v zahraničí dělají pro

dislokována, k tom uto úřednímu aktu je

Hrabala víc, než většina kompetentních

třeba oznámiti složení výboru a ten musí

zde. Co se podezřelosti a amatérskosti

tzv.

líbí

že

• Účet je banka ochotná založit teprve je-li
Společnost

moc

se,

u

NVP

mi

přiznávám

byl

týče, co se znám , byl jsem si podezřelý a
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amatér jsem přímo životním přesvědčením

nad

luhy

českým i,

m ožná

dokonce

i

slovenskými.
Abych
většina

to

shrnul:

členstva

Uznávám,

mé

že

Úplně nakonec připomínám: Bude

představy

tf eba několika lidí, aby zejm éna:

neakceptuje. K tomu není třeba referenda.

- vedli registraci členů a příspěvků

Vytvoří se tedy většinová frakce, říkejme jí

-

komerční,

distribuovali HAŇŤA PRESS

realizovat

která
jeho

pom ůže
lákavé

dr.

plány.

Píšovi
Prosím

redakčně

připravovali

a

následně

- vymýšleli a připravovali ostatní publikace

všechny, kteří se chtějí aktivně připojit ke

pro Členy

koncepci většiny (to znam ená, abych to

- vedli jednání s úřady a institucemi.

řekl zcela jasně, kteří opravdu a osobně

Zatím jsem to dělal já, ale věčně to

chtějí věci připravovat, organizovat a řídit),

nejde. Já budu dál vést archív, tisknout

aby se rychle přihlásili některém u členu

HAŇŤA PRESS a ostatní publikace. To je

výboru anebo ještě lépe přímo dr. Píšovi.

pořád práce nad hlavu.

Jakmile jich bude 8, je nová kandidátka

Nezlobte se, ale napsat jsem to

připravena a kom erční frakce může vést

musel. Howgh.

Společnost svým směrem. Já osobně tuto

V. Kadlec

činnost

vyvíjet

menšinovou,

nehodlám ,

"podezřelou"

zakládám

frakci,

které

můžeme pracovně říkat sekce amatérů, a
budu

realizovat

své

představy.

To je

rozumné řešení - zavládne spokojenost

Pokyny pro zaplacení
členských příspěvků.
Pokud vás líčení nevalné valné hromady neodradilo od úmyslu stát se členy Společnosti
Bohumila Hrabala, vyzvedněte na poště čistou poštovní poukázku typu A a poukažte
100 Kčs Komerční bance Praha 1 na číslo účtu 7449-011, konstantní sym bol 379, název
účtu PRAŽSKÁ IMAGINACE. Na rubu do zprávy pro příjem ce poznam enejte SBH 1990.
Stejným způsobem si m ůžete zajistit libovolnou z publikací, o kterých je dále v tomto čísle
řeč, příspěvky i platbu za publikace lze spojit na jednu poukázku. O bjednávané publikace
označte opět ve zprávě pro příjem ce zkratkami, např. P! 101 2x, Pl 103 1x, Seifert 1x atp.
Publikace obdržíte jako balíček zhruba po 3 týdnech - tak dlouho trvá složitá cesta peněz
našimi ústavy. Jakmile bude zřízen samostatný účet SBH převedu sam ozřejm ě příspěvky
na něj. A pro obdivovatele Škvoreckých: Nemám znám é v TÚS, takže tisk poukázek s
číslem účtu trvá tři měsíce. Domnívám se. že nikoli mou vinou.
vk
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JIŘÍ KOLÁŘ: ASI PŘIJDU DO PEKLA.
(Původní znění jednoho rozhovoru)

takzvané___ mentální

Básník i básník-výtvamík Jiří Kolář byl
a je pro řadu pražských přátel pánbůh.
Hodný pánbůh. Souhlasí nejen s tím,
že se nechá vyzpovídat, ale i s tím, že
spolu udělám e tak trochu "drzý
interview * . M yslíme při tom na naši
tradici,
na pravidelnou
rubriku
šedesátých let v Hostu do domu,
jednom ze zaškrcených literárních
měsíčníků
československých
spisovatelů...

morfologie.
Tvůrce.
umělec.
je
dle
Effenbergerovy teorie v základě

ovlivněn., raným-dětstvím, ale, ne
hlavně . lidmi, lidskými vztahy« ale
prostorem, v němž toto rané dětství

žil. Jak-lQ. bylo u,vás?
J.Ka Složitá věc, dětství. Pro mě to

nebyl med. Vzpomínám na ně jako
Erben, s jakýmsi obdivem, ale i
hořkostí. Dětství hraje velkou roli asi
jen pro určité umělce. Já jsem byl
daleko víc poznamenán pozdějšími
lety. A prostor v ranném dětství?
Dětský prostor odpovídá dětským
očím a nevědomosti. Je to prostor
představ: rybník je moře, otevřená
plotna jícen pekla, táta Gulliver,
máma postel, kapr velryba, skládka
písku poušť, prskavka vybuchující
hvězda, trn je nepřítel, nit lano
atakdále.

- Nemyslíte si, že jste « blbě narodil?
V roce 1914! V roce o némŽ někteří

filozofové praví

že..ot£Yfel

1

epochu

Velkého Teroru dvacátého století.
J.KL: Já si ten rok nevybral. A pak:
básník se vždycky cítil a bude cítit
terorizován. Rok 1914, kdy jsem se
začal dívat na tenhle svčt, není jen
krvavý, je riskantní také proto, že
moderní umění bylo tehdy v podstatě
hotové. Přesněji: to, co je podstatou
moderního umění, bylo už nalezeno.
Jinak si nestěžuji, dvacáté století je
velká doba, aspoň pro umění. A že to
má člověk někdy těžké? Nevím, jestli
to pro myslitele Či umělce bylo někdy
lehčí. Ano, byly facilitní doby, léta
klidu. Ale jen někde, v zemích, které
mají štěstí. A těch je málo. A to ještě
jejich bohaté štěstí vyplývalo z krize
druhých, ze zoufalství druhých.

Podobné zveličování je rodová
nemoc umělců.

:-Qriginalita vašeho osudu spočívá i v
tom, že jste se. stal -básníkem z
dělníka. Proč z vás moc po únoru
194ÍL kdy to bylo v módě, neudělala

Mělnického básníka"?
J.K.: To nebyla moje věc. Žil jsem

poezií, svědčil, a nezajímalo mě co si
o tom myslí jiný. Byl jsem spisovatel,
ne novinář. Byl jsem zřejmě
nepřijatelný pro to jak jsem psal a co

_ „Pražská_ surrealistická__skupina
dělala v posledních letech průzkum
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jsem psal. Nebylo asi náhodou, že
jsem se v roce 1953 ocitl na devět
měsíců ve vězení. V totalitním
režimu je zřejmě nebezpečné každé
opravdové osobní svědectví, ať "levé"
či "pravé", to je koneckonců vidět do
dneška
Když chce člověk psát, musí dělat
to, co ho uživí. Je jedno, jestli se živí
jako dělník, úředník či profesor.
Může psát i jako nezaměstnaný, taky
jsem to zažil.
Žádný původ necejchuje na
hlupáka. A žádný také na vševěda.
Zabedněnost kraluje ve všech
vrstvách a moudrost je vlastnictvím
jen mála lidí.
- Řekne-li se básník, lidi si často
hned vybaví ženu, lásku. Měl jste v
láskách štěstí?
J.K.: Oženil jsem se dvakrát se
stejnou ženou. Tak jsem měl asi
štěstí. Prvně v roce 1949, ve věku, kdy
Dante vstupuje do Pekla. Život, pro
nás oba, nebyl lehký.
- Od roku 1945 jste psal básnický
deník. I vaše Wtvarná tvorba je
vlastně deníkem. Jste, dalo bv se říci.

J.K.: Záleží na tom, co se pod
"deníkem" chápe. Pro mě je deník
forma, která nevylučuje meditaci,
naopak ji vyžaduje. Bez toho
nejostřejšího zaměření k sobě, k
tomu nejzazšfmu ve vás, není chápání
světa a poetična myslitelné. Každý
umělec, jak říká Baudelaire, v sobě
musí udělat převrat, myšlenkový i
etický.
V určité době jsem dospěl k tomu,
že se mi verše rozbily a začal jsem
hledat poezii mimo slovo. Slovo mělo
zůstat v člověku, vést v něm monolog
a ozvat se v kontaktu s výtvarným
objektem, s vizuální poezií. Dospěl
jsem k tomuto názoru na základě
studia
moderních
filozofů
a
moderního umění.
- Myslíte sL že člověk - aby, byl
šťastný - má mít dost peněz?
J.K.: Když jsem byl v roce 1946 prvně
v Paříži, navštívil jsem taky
Giacomettiho. Ten nám tenkrát řekl:
"Nejde o nic jiného než mít střechu
nad hlavou a netrpět hlady a zimou.
To
ostatní
přijde".
Skutečný
nedostatek základních věcí brání
člověku v práci a svádí ho k tomu
nejhoršímu, to je k lhostejnosti. K
lhostejnosti ke světu, jak ji zobrazuje
Beckett, i k sobě.

báSRflLiiiUgnticity a mnozí vás taktQ
vnímají. Nemůže..být_"jautenticita".
dnes zase v módě, aspoň u nás v

Čechách,__ náhražkou__ opravdové

- Jeden literární kritik o vás píše ja ko

tvorby, trápení s tvorbou? Mvslfm na
vaši radu Vaculíkovi. kterÝ neví co
má „dělat__a__kterému jste prý
řekl:"Kdvž nevíte co psát, pište
deník". A on vás poslechl a napsal

p

"básníku__ každodennosti__ a

předměstí", jiný estetik ve vás vidí
"básníka plebejského demokratismu".
Jaká je vaše každodennost, váš den?

".Český.snár ,
9

J.ML: Co o mně kdo píše, to je jeho
věc.
Moje každodennost byla a je
práce. Když je vám sedmdesát,
chcete ještě něco udělat. Pracuji
méně než kdysi,v tomto věku dá
všecko dvakrát tolik práce než před
dvaceti lety, a je to pochopitelné. A
pak: ve stáří člověk vidí na své práci
víc chyb, a zbývá mu málo času ...
Potřeboval bych dvoje ruce, dvě
hlavy.
Hudba, televize, zprávy - to vše
může přijít až po práci. Samozřejmě
sleduji, co se kolem mě děje, bez
toho nemůžu být. Vždycky pro mě
bylo hlavní, abych byl k lidem co
nejblíž.
- Je nějaké literární, myšlenkové.
malířské souhvězdí, v jehož znamení
žijete? Nebo na hvězdy kašlete?
J.K.: Dějiny umění a myšlení jsou
zabydleny tolika lidmi, že se nemohu
vzdát nikoho. Takže nežiju pod
jedním souhvězdím, ale pod celým
vesmírem. Vesmírem lidí, nejen
intelektuálů, i obyčejných lidí, které
jsem měl rád a kteří patří k tomuto
vesmíru. Měl jsem na lidi, na přátele,
štěstí.

katastrofista. Katastrofismus mi je
cizí, i když poznání světa svádí
člověka spíš k pesimismu.
Víte, když se člověk narodí ve
vnitrozemí, v poklidné krajině, celý
život touží po moři a velkých horách.
Když se k tomu narodí v malém
městě, touží po metropoli. Když si
čte v dějinách malého národa,
přivlastní si - musí si přivlastnit celou Zemi. I s kulturou. I u malého
národa záleží vše na lidech, o jeho
osudech rozhodují jeho velcí stejně
jako obyčejní lidé.
Trápit se tím, že jsem Čech, trápit
se osudem národa - to nikdy nebyl
můj problém. Byl jsem vychován
stejně tak českou kulturou jako
jinými kulturami. Není asi náhodné,
že se posledních třicet let zabývám
orbitální poezií, pro jejíž sdělení není
třeba psané slovo - že tuto poezii
hledám a uskutečňuji. Definitivně
jsem skončil s verbální poezií na
začátku šedesátých let, po napsání
Suna a hlavně Černé lyry.
Potřeboval bych nějakou Sibylu,
nevíte o nějaké? Nezdá se vám taky,
že vlak světa uhání příliš rychle a že
by trochu zabrzdění neškodilo?
- Žjjete v nucené emigraci. Někteří se

- Jste z nejhlauběji feského kraje, z

ptají; Může básník tvořit mimo

jižních Čech. Vzrušuje vás český
osud? Trápíte_se tím, jestli "my Češi"
budeme___ národem
ovcí
nebo
historickým národem?
J.K.: Budoucnost českého národa mě
netrápí.
Nejsem
utopista
ani

domov, mimo prostor mateřštiny, v

němž se narodil?
J.K.: Já v jiném prostoru žiju a
pracuju. Proč by nemohl druhý, jiný?
A nejsem sám.
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Svět je v obrovském pohybu,
emigrantů je nespočítané, tolik lidí
bylo vyhnáno a je vyháněno ze svých
rodných zemí ... Nemůže to být nic
výjimečného ani pro mě.
- Šéfredaktor revue, pro kterou
děláme ná§ rozhovor. Serge Pev. rád
fiká; "Všichni jsme nomádi! Podívej
se kolem sebe - tv. já. kolik dalších!"

J.K.: Asi přijdu do Pekla. A tam, jak
už jsem kdesi řekl, budu muset dávat
dohromady reprodukce děl, které
jsem rozřezal do svých koláží a
asambláží, a texty, které jsem použil,
budu muset vrátit na jejich místa, a
tato místa do vytrhaných stránek
knih ... A budu muset očistit všechny
objekty, které jsem polepil a dát je
tam, kde jsem je nalezl. Vše co jsem
ve své výtvarné práci zneužil, budu
muset vrátit do původní podoby.
Takže můj pobyt v Pekle bude
trvat asi hodně dlouho. A po něm by
možná mohl přijít očistec, v němž
bych si na zneužívaných autorech
vyprosil odpuštění.
Nevím, nevím, jestli je věčnost tak
dlouhá, abych se jednou dostal do
Ráje.

J.K.: Slovo nomád mně nezní dobře,
nejsem kočovník. Možná poutník.
Člověk je stále, ve svém vnitrním
světě, v pohybu, někam utíká, někde
courá. A jestli ho nohy někam
donesou, či musí donést, to je otázka
osudu.
- Jak se cítíte ve Francii? Řada

cizinců__ i__ emigrantů

mluví

o

Francouzích jako o egoistech. pfíliž
pyšných na vlastní historii a kulturu a
málo všímavých vůči tvoření a

Paříž, leden 1984

trápení druhých.

(Ptal se a zapsal Karel Bartošek.)

J.K.: Ve Francii jsem našel přátele a
jsem zde spokojen. Nevím, co k tomu
dodat. Paříž považuju za hlavní
město světa. Nikde na světě nejsou
podle mě takové oblasti ducha a
umění jako zde, a nikde na světě se
neumí tak žít jako zde. Nikde jsem
nepoznal silnější dech lidské svobody
než ve Francii.
Joyce musel vydat svou knihu v
Paříži. Přijel jsem své knížky, v Praze
nevydatelné, taky vydat do Paříže.
-■ Bojíte se smrti? Myslíte si, že
přijdete do Pekla nebo do ráje?

• * * * • # * • • • • * «* * * • «* # • * • * • «• ««* • • ♦ + • # «* * * «* • *

Zájem ci o HAŇŤA PRESS & 5 (který byl k dostáni
na valné hrom adě) m ohou si jej objednat spolu s
ostatními publikacem i PRAŽSKÉ IMAGINACE kod
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HP

5,

jed en

výtisk

stoji

10

Kčs.

Proč ten Hrabal takhle koktá?

zeptal se mé v úterý

U zlatého tygra pan Karafiát a nejen on. Z nékolika míst jsem zaslechl otázku,
artikulovanou ve stejném smyslu ...
Pročftám-li původní verze Hrabalových povídek z padesátých let, jsem až s podivem,
jak přirozené by dnes zaznély tyto tehdy nepřípustné syrové texty. Ostatné, v kontextu
české literatury (m ané mi napadá Pelcovo ...

a

bude hůř) jsou ty "rabiátské texty"

doporučenou četbou pro nedální Skaly. Vydávat dnes Jarmilku v upravené verzi (jak
naposled činí výbor C hcete vid ét zlatou Prahu?) je vlastně nepochopitelné staromilství.
Prózy Bohumila Hrabala, vydávané v šedesátých letech ve zpětném proudu se
postupné dobraly tém ěř až k původním tvarům (M orytáty

a

leg endy) nebo docela k

nim, ale to již bylo skartováno (Poupata). Vlivem redakcí a dohledu a školení a
bázlivosti ztotožnil do jisté míry autor své podvědom í s obecným povědom ím a namísto
původní snahy být zapisovatelem , uvádět běžný hovor bez příkras do literatury, uvádí v
letech sedm desátých literaturu do běžného hovoru. O bsluhoval jsem anglického
krále i Příliš hlučná sam ota, Hrabalovy vrcholy a světové bestsellery, jsou přece
evidentní eseje pro náročnou Intelektuální společnost, stylizované však dokonale do
polohy lehce odvypráyéné historky • neuvěřitelné se stalo skutkem , i ti, které by něco
takového nikdy nenapadlo, čtou si v myšlenkách filozofů a jsou tak proti své vůli
vzděláni...
V další etapě se Bohumil Hrabal (v trvalé snaze nespokojit se dosaženým ) dostal k
tradiční autobiografii. Jeho autobigrafická trilogie v Čechách teprve čeká na vydání a
překladů se právě

dočkává. Ač z

jednoho obsáhlého (cca 700 stran A4) prvopísu, jsou

jednotlivé dty form álně velmi odlišné. Od

Svateb v domě s

podtitulem Dívčí románek,

kde interpunkce nedůsledně kolísá v rytmu vyprávění, přes V ita nuova (podtitul

Kartinky), kde je interpunkce zcela am putována a celý text je autorsky předpřipraven k
diagonálnímu čtení, až k Prolukám se prosazuje v lc a v íc technika proudu řeči, zdánlivý
návrat k zaznam u hovorů, ale tentokrát ne již autentických hovorů, ale stylizovaných
otisků řeči autora. Narůstá frekvence tf (tečkové interpunkce, hlavním kritériem je rytmus
nádech-výdech. Celá trilogie byla dopsána v prosinci 1985 a řekl bych, že je časovanou
literární bom bou nejen v českém regionu.
Zde malá vsuvka: V celém světě pozvolna zaniká význam psaného slova. Praví-li Bible,
že na počátku byla inform ace (pokud správné interpretuji), jsm e stále ještě před
počátkem; informační společnost se právé formuje. Slovo se digitalizuje, kniha a noviny
se zvolna přežfvají. poezie se k mladým dostává již tém éř výhradně tvorbou písničkářů
... Až do dem ence a šedého zákalu se odezírá stínový svět satelitních seriálů (nezřídka v
ře č civějícímu neznám é). Informace a informovanost opsaly vývojový oblouk od
kazatelů

a

vypravěčů

přes

písmáky a

novináře

k televizním

m oderátorům

a

diskžokejům. Jak psát literaturu za této situace?
Bohumil Hrabal sa o to snaží návratem k hovoru. Po Prolukách se na čas odmlčel.
Nemusel nikterak složitě kalkulovat, fakta jsou jasná: slovo mluvené nabývá vrchu nad
tištěným, vnímání vizuální nad auditivním. Zamýšlel psát cyklus obrazů-zpovědí, které
mu vyprávějí spolucestující v kerském autobuse, trochu ale váhal, protože vedle formy,
vcelku ujasnéné, potřeboval také razantní obsah. Ten mu dodal (nikoli poprvé) totalitní
režim.
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Domnívám se, že K ouzelná flétna zahajuje novou etapu Hrabalovy tvorby. Tvrdá
sprcha v lednu na Václavském náměstí probudila autora ze zimního spánku. Texty z
roku 1989 gradují v souzvuku s gradací společnosti, říkejm e jim s autorem hovorová
žurnalistika. Jako krápník v krasovém podzem í narůstá dalším i a dalšími vrstvami
vápence, přičemž vnitřní vrstvy jsou nadále součástí objektu, tak i poslední texty
Bohumila

Hrabala

si zachovají to

podstatné

z

období předchozích

(perfektně

odposlechnutou hovorovou řeč, filozofický kontext, autobiografický mýtus, interpunkci
nádechů a výdechů ...), ale narůstají o další dimenzi - dom inantní je řeč a obraz,
druhotná literatura či snad lépe literátskost. Autor namlouvá své texty do psacího stroje,
činí tak

zajíkavě,

unáhleně,

třaslavě, vrství barvy

na

plátno

v

diskordantních

sedimentech, dokonce i ucho jako by si kolikrát raději uřízl než odstoupit od své viděné
pravdy, posouvá faktografii ve prospěch příběhu ... a to všechno s jedním hlavním cílem
- zaujmout čtenáře, který v duchu doby pomalu opouští psané slovo ve prospěch
viděné obrazovky. Impresionistické plátno Hrabalových dopisů překonává plochou
obrazovku, zachycuje čtenáře vícerozměrným viděním fantazie a zasahuje i dojímá
záznamem

současného

dění.

Oživená

tapeta

fiktivní korespondence

stává

se

holgrafickým prům ětem básníkovy m ysli...
Jistěže formální jednotlivosti hovorové žurnalistiky, jak ji Bohumil Hraba! předkládá, mají
sporná

místa.

Hypertrofní

přívlastky,

duplicitní

obrazy,

vadná

interpunkce

...

neodsuzujme však předčasně. Nebylo by snazší cesty, než vše redakčně upravit,
sjednotit. Jsem si jist, že by to byla chybná cesta. Potlačení informací o stavu životního
prostředí sice zabránilo panice, ale máme teď zdevastovanou přírodu. Potlačení
svobody tvorby m ůže sice přinést klidný spánek puritánům, ale nás ostatní by ochudilo.
Redaktoři si odjakživa zoufali nad Hrabalovou češtinou, zasahovali kde mohli. Hrabal
zůstal tvrdohlavě svůj. Nem á smysl ptát se po následováníhodnosti Hrabalova stylu: je
vcelku prokazatelná jeho následovánínemožnost. Hraba! bude v id y inspirovat, iritovat
podněcovat, budit z klidného spánku, bude mít obdivovatele i zatracovatele, ale těžko
může mít pokračovatele. Stejně jako proslulá pětka Kafka-Hašek-KJfma-Deml-Weiner
nemá v Hrabalovi pokračovatele. Osobnosti této ráže jsou obvykle koncové výhonky
bočního větvoví, vrcholový růstový pupen z nich čerpá sílu a inspiraci, ale roste si dál
svým sm ěrem ...
Doporučuji proto přijm out formu sdělení hovorové žurnalistiky Bohumila Hrabala jako
další z mnoha experim entů jeho tvorby. Vyčkejm e přínosů, aniž bychom se předem
děsili následků. Nehajm e nedotknutelnost pravidel, nejsou-# likvidována, pouze tvůrčím
způsobem v zájm u růstu deform ována. Nikdo si přece následkem van G ogha neřeže
boltec, ale skoro každý je po van Goghovi bohatší o jeden zorný úhel.
V ádav Kadlec
Pozn.: Tento text nadepsal Bohumil Hrabal Happy end a připojil jej k 1.vydáni 10.dopisu Dubence (Svět
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kalhoty Samuela Becketa, P l 99, 31.1.1990). LIDOVÉ NOVINY (10.2.1990) otiskly pouze Hrabalův text,
dovětek proto (mírné zkrácený a upravený) otiskuji zde.
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ODVRÁCENÁ $TRANA SLÁVY
Z archivu S B H

Minulý rok (viz HAŇŤA PRESS Č.2. str. 10) je zm ínka o rušivém vystoupeni jistého pana Poiácha na
Hrabalovakém večeru Dr. Jankoviče. Dnes pro čtenáře vybírám tfi literám ! skvosty z pera tohoto člověka
Nestartdanní pravopis a interpunkce, stejně jako idiom atická fukcíonářská frazeologie jsou původní,
nikdy bych nenašel odvahu cokoli v tom to pftpadě zm ě n it...

československý spisovatel,
Národní tf. 11, Praha 1
k rukám spisovatele B.Hrabala.
Před několika dny jsem měl m ožnost si přečíst knihu “Život bez smokingu", kde jste
mne na několika stránkách vylíčil jako debilního psychopata, který díky tom u, že byl
dvakrát v psychiatrické léčebně, obtěžoval svými bláboly radu M NV Hradištko.
Ze skutečné události, které jste byl vlastně původcem, jste svým líčením došel až k
nactiutrhání, sprostým a hrubým urážkám mé cti a důstojnosti a tak m ě dovolte k tomu
Vám sdělit následující:
Téměř 20 let se zabývám společenskou kritikou z oblasti ekonom iky, politiky,
ekologie a také obecné morálky a pod. Napsal jsem za tu dobu několik stovek různých
kritických a polem ických příspěvku sdělovacím prostředkům , různým institucím i
vedoucím představitelům a za tuto činnost, která by svým rozsahem i časem vydala na
několik knih, jsem nezískal, mimo určitého uznání a i ocenění, prakticky žádný hmotný
prospěch, ale větší vydání jen poštovného
Musím se tedy často vyjadřovat i k velmi nepříjemným záležitostem velice otevřeně,
pomocí faktů a logiky argum entů dokazovat své závěry, a to bez fikcí, kterých mohou
jiní beztrestně i zneužívat až k hrubému napadání, osočování, vulgarizování,
zesměšňování a urážení jiných, dokonce v knihách.
Nikdy bych si osobně nedovolil napsat něco podobného o někom , a to i kdybych
měl naprosto nezvratné důkazy o jeho špatném duševním stavu, neboť v tom mě brání
docela obyčejná lidská slušnost a ohleduplnost.
Vy jste si to však vůči mě dovolil a tak jsem učinil první kroky k tom u, abych Vás
donutil k odpovědnosti za všechny ty urážky, jichž jste se v knize "Život bez smokingu"
vůči mé i rodině dopustil a věc předal právnímu zástupci.
S
plným vědomím své občanské odpovědnosti Vám tedy prohlašuji, že jsem se nikdy
neléčil v psychiatrické léčebně a pokud Vám to nestačí, nechám si o tom vystavit úřední
potvrzení.
Z toho vyplývá, že Vaše slova o tom, jak jsem na jednání MNV Hradištko polykal
prášky, měl oči podlité, potil se, prohlašoval, že jsem na hlavu, že jsem se iiz dvakrát
léčil na psychiatrické léčebně, že vidím kolem sebe koše zpěvavých ptáčku, rozšířil
žalobu o Vaše kočky, včetně blábolů o Chagalových kravách, o kterých Vám říkal syn a
dalších věcech, jsou nejen nepravdivá, ale navíc hrubými a sprostými urážkami.
Vím, že spisovatelé mají právo na různé fikce, i to mě připoměli v Čs. spisovateli,
avšak ani zdaleka to ještě neznam ená, že si můžete dovolit cokoliv a vůči komukoliv,
navíc podobným způsobem , jako jste to udělal v mém případě.
Abych tedy osvěžil Vaší paměť, zřejmé unavenou fikcemi, zopakuji Vám skutečnost,
jak se tehdy udála. Přišel jste si stěžovat p.Francovi, že p.Soldátová zase střílí ptactvo
ze své chaty, aby on. jako člen rady MNV s tím něco udělal. Namísto něj jsem podal
žalobu sám na p.Soldátovou, která totéž dělala již řadu let, dokonce dříve, nežli jste Vy
koupil svou chatu v Kersku. Věděli o tom všichni sousedé, včetně funkcionářů Svazu
zahrádkářů a mnozí, včetně mého otce jí na toto nepřípustné chování několikrát
upozorňovali, avšak bez výsledku. Skutečné jednání na MNV bylo úplně jiné, než jste
vylíčil, a díky tomu. že jste všechno popřel, co jste věděl o střílení p.Soldatové, nebyla
tato potrestána a sám jste se dopustil křivé výpovědi, ač víte, jako právnicky vzdělaný
člověk, že je to trestné. Tehdy jste střílení v okolí vysvětloval tak, že jste tam viděl jezdit
nějaké dívky na kole ze Svazarm u, ačkoliv v lese je velice snadné jen sluchem zjistit
směr výstřelu a ten, spolu s tím, co jste napsal v knize, svědčí o pravém opaku. Vaše
citace na str. I27 Vás totiž usvědčuji z nepravdivé výpovědi, protože z technického
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hlediska by každý, i laik, znalý místa, musel jednoznačné usoudit, že jedinou možností
vysvětlení je přinejmenším to, že někdo střílel z chaty p.Soldátové.
Dovolte mě však, abych po všech urážkách, jimiž jste m é počastoval v této knize řekl
svůj názor. Byli jsme celá léta sousedé v Kersku, znali se osobně a mohu říct, že jako
mnozí, kteří Vás znali a znají, jsem nikdy neměl valné smýšlení o Vaší spisovatelské
činnosti a po událostech v Hradištku i toho, co jste o mě napsal si musím radikálně
opravit i svůj názor na Vaši osobnost.
Četl jsem přesto několik Vašich knížek, viděl i filmy, natočené podle nich, slyšel jsem
Vás několikrát v rozhlase, četl různé chvalozpěvy o Hrabalovských lidičkách, laskavém
pohledu na lidi a svět, o poetě, atd. atd.
Já jsem řadový občan, který také nemluví jen spisovným jazykem , ale to, co jste
napsal, to je možné slyšet v každé hospodě a stejnými výrazy, kde se tomu však ,!ká
lidově, jako hospodské "kecy" a podobným fikcím docela prosaicky jako "okno"
ochmelků.
Podle mého názoru js te vlastně zavedl u nás nový žánr v literatuře, který by se dal
nazvat jako hospodská literatura a pseudokulturní pornografie, co je sice dnes pro svou
vulgárnost velmi oblíbená i ve světe, podobně jako pornografie, ovšem pouze pro lidi s
nízkou morálkou, inteligencí, povrchních zájmů, bezideovosti a výrazně konsumním
myšlením a jednáním a těmi, kterým se líbí bohatý rejstřík sprostých slov a hospoda je
hlavním i jediným zdrojem zábavy a kultury, kterou znají.
Máte tedy velkou zásluhu na rozvoji této "kultury" i s těmi, kteří v Čs.spisovateli
vydávají Vaše knihy, na kterých jste toklik zbohatnul a svým podílem i přispěl k
všeobecnému úpadku morálky u nás, ač jste předtím jako dělník dělal mnohem
užitečnější práci.
V této souvislosti bych Vám připomenul i p.Krasla, jako velmi dobrého přítele, se
kts ým jste se dobře znal. Ten, jak víte, trávfval v důchodu většinu času čtením na své
chatě, a když neměl již co na čtení, četl i podřadné knižky a časopisy a také si chodil k
Vám půjčovat knížky. Při té příležitosti jste mu několikrát půjčil i své knížky a byl jsem
svědkem toho, že Vám je vrátil se slovy: "Bohouši, nezlob se, ale to se opravdu nedá
č ís t..."
Před několika m ěsíd jsem slyšel z londýnského vysílání BBC pořad red.K K ynda o
Vašem nevytištěném vydání kruhy "Proluky", která se ve strojopise dostala na západ a
četli z ní ukázky. Tento redaktor mluvil o Vás, jako o persekuovaném spisovateli a
bojovníku proti komunismu a m.j. uvedl i to, že když jste za tuto knihu byl předvolán k
odpovědnosti, omluvil jste se a od té doby jste pry posílal svým znám ým doporučené
dopisy, aby tuto knihu dále nerozšiřovali, ze byste s tím měl potíže. Rovněž uvedl, že
před léty Četl v Borské věznici jiné Vaše odvolaní, po kterém prý Vaši příznivci trhali
Vaše knihy a dokonce je veřejně pálili na Kampě ...
Já si však myslím, že určité nejste diskriminován, když stále píšete další hospodské
slátaniny, že nejste ani tak bojovník proti komunismu, jako bojovník proti etice a
slušností i m orálce a kdyby v ničem jiném, tak v poslední knize a líčení m ě osoby a syna
i celého případu trestné Činnosti p.Soldátové, jste to potvrdil dokonale!
Rozhodně si tedy nenechám ifeit všechny Vaše urážky i když Vám je nemohu
adekvátně vrátit. Tyto sprostoty již vyšly v teto knize, ta je vytištěna a prodána v 50.000
nákladu, takže jste mě nejen společensky zesměšnil, urazil a ponížil před všemi čtenáři,
ale vznikly mě již další neodstranitelnó škody i mé rodině a to nelze přehlížet.
Kdybych si totiž nikdy a ničeho na sobě nevážil, pak m ám určitě dostatek hrdosti a
morálky, abych uchránil sebe i ostatní aspoň před těmi následky, kterým je možné
předejít, když jiným nelze čelit.
Rozhodné mě tedy ani zdaleka nestačí Vaše písemná omluva, jak mě to navrhovali v
Čs.spisovateli, protože to by bylo až příliš neúměrné povaze v ěd a Vašem u provinění.
Vím, že Vám totéž nemohu oplatit, že nemám m ožnost napsat třeba pro 50.000
čtenářů, že jste senilní člověk, kterého neustálé vytloukání hospod a také alkohol
připravil o poslední zbytek rozumu a soudnosti i slušnosti, že jste si na sprostotě založil
kariéru spisovatele a plod. Nedovolil bych si něco podobného, ani kdybych tuto
možnost měl napsat a i kdyby to byla pravda, protože bych to považoval za urážku Vaší
lidské osobnosti, zatímco Vy zřejm ě takovou etiku neuznáváte, ani jako spisovatel a to
je škoda.
Pro mne je totiž otřesné, že knihy, jako ta poslední, i kdyby to vše byly opravdu
smyšlené fikce, vydává Čs.spisovatel jako literaturu v naší zem i, kde by neměl komerční
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zájem zisku převyšovat nad skutečnou um ěleckou hodnotou, a kde se “lidovost"
zaměňuje za vu lg árn o st umění.
Očekávám váží odpověď do 1 prosince 1987 s Vašim návrhem, jak se chcete s touto
záležitostí vyrovnm at m im osoudně, jsem ochoten se s Vámi sejít a věc projednat
kdekoliv a kdykoliv, jinak se v ěd bude zabývat soud.
Zdeněk Polách,
Počernická 34,
100 00 Praha 10
V Praze 15.listopadu 1987.

***

Motto: "Při mém psaní mi dá nejvíce práce najít
tu míru zodpovědnosti ke čtenářům , když
napřed jsem jí vyzkoušel na sobě ...
B.Hrabal, "Život bez smokingu", str. 50.
Otevřené slovo B.Hrabaiovi, a nejen je m u ...
Znám osobně B.Hrabala přes 20 let, z doby, kdy si koupil v Kersku chatu v těsném
sousedství chaty mých rodičů, četl jsem i některé jeho knihy, viděl filmy a divadelní hry
od něj, četl a slyšel jeho názory ve sdělovacích prosdtředcích. Přesto se přiznám , že
jsem nikdy nem ěl valné míněni o jeho spisovatelské činnosti. Velice často jsem musel
dát za pravdu jeho velmi dobrém u příteli z Kerska, který si od něj půjčoval různé knihy,
a když mu B.Hrabal přidal i některou z těch. co sám napsal, vracel mu je se slovy: "Vis,
Bohouši, Nezlob se, ale to se nedá opravdu číst..."
Nedávno jsem četl v “Ahoji na sobotu" odpověď B.Hrabala na otázku herečky
J. Hlaváčové i otázku, kterou položil zpěvačce Báře Basikovó a poté i hodnocení tvorby
B.Hrabala, zveřejněné v časopise "Kmen", od K.Pecky.
Nejsem spisovatel, ale to co v "Kmenu" píše Karel Pecka bych potvrdil také a již tak
před 15 lety a ještě bych k tom u m nohé dodal, i o sam otném B.Hrabaiovi.
Když B.Hrabal poslal před časem na západ saisdatovó vydání "Proluky”, četli z
rozhlasové stanice BBC ukázky i 8 kom entářem ICKincla. Ten uvedl i to, ze když četl
"přiznáni" B.Hrabala v 70. letech ve vězení na Borech, arů se nedivil tom u, že jeho
rozhořčení ctitelé veřejné pálili knihy B.Hrabala na Kampě. Po ukázkách části "Proluk"
však jej označil za našeho nejlepšího spisovatele, který je však stáie persekuován
našimi úřady a přesto je bojovník proti komunismu!
Na Kampě jsem tehdy nebyl, o "persekuci" B.Hrabala svědčí všechny knihy, hry a
filmy, vydané a hrané od té doby a pokud jde o boj proti komunismu, to je až příliš
naivní a směšné takhle o tom mluvit.
Proti čemu a komu bojuje však prokázal jinde a jinak, naposledy v knize "Život bez
smokingu", kde použil skutečné příhody, jíž byl sám svědkem, totiž nezákonného
střílení lesní zvěre a ptactva vzduchovkou, které prováděla jedna občanka v Kersku, což
projednával MNV Hradištko, k tomu že mě v této příhodě vylíčil jako nepříčetného
šílence, který se již 2x léčil v psychiatrické léčebné a obtěžuje úřady stížnostmi na
nevinné občany, díky svému špatnému psychickému zdraví, ajk o tom svědčí str. 125133 této knihy.
Stručně řečeno, je to snůška sprostých lží, urážek, osočování, rozšiřování pomluv a
výmyslů i riactiutrhání, ale co s tím? Napsal jsem mu dopis, ale ani za dobu více než půl
roku neodpověděl. Absolvoval jsem dlouhou cestu hledání nápravy a satisfakce, ale
marně. Oci nakladatelství čs.spisovatel, přes Svaz čs. spisovatelů, odpovědné
redaktorky, právničky nakladatelství, přes ministerstvo kultury CSR, generální
prokuraturu a výsledek žádný. Navštívil jsem i řadu advokátních poraden i ti byli
bezradní. Jedni proto, že se s něčím podobným nikdy nesetkali, jiní byli názoru, že
mohu u soudu dostat od B.Hrabala tak nejvýše písemnou omluvu jako satisfakd, jiní i o
tom pochybovali. N a mou otázku, kterou jsem položil jednom u právníku, co by se stalo
jinde ve světě, kdyby někdo podobným způsobem urážel jiného občana, jsem dostal
odpověď, že by to takového spisovatele přišlo draho, že by mu nestačil na to ani
honorář za celou knihu, ovšem u nás bohužel jsou naše zákony na ochranu cti příliš
s la b é ...
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Všichni totiž háji to, že spisovatel má právo na své "fikce“ a tak m ůže i napcJat.
urážet, zesměšňovat a degradovat jiné, aniž by sa mu něco stalo. To také shodné
vyjádřila i odpovědná redaktorka, takže za nic nezodpovídá, ani právnička
Cs.spisovatele nebyla jiného názoru, protože nakladatelství neodpovídá za to, co
spisovatel napíše, a totéž řekli i ostatní, včetně právníků Advokátních poraden.
Není to ani po prvé. co díky svobodě spisovatelů a jejich fikcím udělal B. Hrabal něco
podobného jiným občanům i v Kersku samotném, kde v místní hospodě sbírá nám ěty
pro své knihy, ovšem snad nikdy to neudělal s takovou bezohledností a neom aleností,
jako v mém případě.
O B.Hrabalovi je dávno znám é nejen to, jak se špatně a nesrozum itelné, ale i
rozporně vyjadřuje ve svých knihách, ale i to, jak umí dělat různá “odvolánr, když je
úřady pozván k odpovědnosti. To udělal i po napsání "Proluk" s tím, že pak posílal svým
známým doporučené dopisy, aby "Proluky" dál nešířili, že by s tím měl potíže. O tom
nás také informoval K-Kind ze stanice BBC. A když mu znám í vytýkali jeho jednání,
odpověděl, ž e "... to se musí vědět, kdy, kde a co p o d ep sat..."
Je známo, že u starších lidí, zejm éna po 70-tém roce života se projevují sklerotické
změny, i senilita, to je biologický proces stárnutí, ale nestává se tak často, že by takoví
lidé uráželi vědom ě jiné, dopouštěli se nactiutrhání nebo rozšiřování pomluv, lži a
výmyslů.
O B.Hrabalovi jeho nadšení ctitelé říkají, že má laskavý a citlivý pohled na ostatní i
celý svět. O tom se mohou přesvědčit i v knize "Život bez smokingu", jak píše o m ě, i o
tom, jak utloukal i těhotné kočky v pytli o strom v lese a dalších jeho projevech
"ušlechtilosti" člověka, aby poznali, kdo je vlastně B.Hrabal!
Píše, odvolává, píše, odvolává, varuje znám é, aby nerozšiřovali jeho "díla", na
úřadech prohlašuje, že nedal souhlas s vydáním "Proluk" na západě, i když tam poslal
sam rdatové vydaní a tato kniha vyšla nedávno v NSR. Píše, je vyloučen ze Svazu
spisovatelů, pnjat, píše a odvolává ... Jen to, co dělal s kočkami neodvolal, ani to, co
napsal o mě, protože za to všechno se mu nic nestalo, a on to ví. že ani nestane, tak
proč by nezneužil svého práva na “fikce"?
Ale je to bojovník proti komunismu? Nebo proti slušnosti, etice a m orálce
civilizovaného a odpovědného Člověka!
Velice dobře vím, jak je po "Hrabalovi" u nás i v cizině velká "žízeň" a jak se “nosí", jak
jsou jeho knihy ihned vyprodány.
Kdo však ví, jestli nad obsahem jeho pivních výplodů vůbec také někdo přemýšlí, a
možná si při čtení ani lidé nevšimnou, jak tento laskavý, citlivý a lidumilný" člověk umí
urážetl Lidé se dnes chtějí hlavně bavit, třeba i na cizí učet a to B.Hrabal dobře ví. Z
toho si udělal kariéru i blahobyt, jinak by musel spíš jít opět pracovat do sběrny surovin,
jako před léty, kdy se ještě taková hospodská literatura nepsala ...
Jakou tedy má B.Hrabal odpovědnost, o které píše v knize "Život bez smokingu"?
Žádnou, a proč by si také netroufal takto psát, když mu všude staví "slavobrány", chválí
jej, nejen u nás, ale i na západě a to všechno pěkně "nese"! Pak se dá vydržet í sem
tam nějaké předvolání na úřady, nebo "odvolaní11 a pod., protože to se musí vědět, co a
kde podepsat, aby to vyšlo!
Nemám nic proti "fikcím" spisovatelů, pokud ovšem nejde o vědom é lži, pomluvy a
urážky, a pokud nejde o 'fikce" až příliš podobné hospodské únavě, která se říká
výstižněji "okno" ožralků.
Spisovatel B.Hiabal zavedl u nás nový žánr v literatuře, kterému se dá výstižněji říkat
hospodská literatura. Je především pro ty, jejichž smyslem a náplní života i zájmů je
konzumní blahobyt, způsob života, myšleni a jednání, povrchnost a plytkost lidí, kteří
mají zájem jen o sebe. Společenské dění a světové problémy je nezajímají, je to až příliš
vzdálené jejich myšlení i chápání, a pro uspokojení svých kulturních potřeb jim stačí
hospodské žvásty a bláboly. Jeho knihy jsou směsicí povrchnosti, líbívosti, podbízivosti,
navíc "vyšperkované" vulgaritou, zesměšňováním a urážkami skutečných osob. Jsou to
zkomolené, nesourodé historky s nelogickou a neorganickou spojitostí, i příběhy
spodiny, vydávané za plnokrevný projev života našich lidí a kulturnosti dnešní doby.
Nebo ještě výstižněji souhrn bláboiů, blekotů a žvástů, jakých jsou všude u nás plné
hospody a to vše pod rámcem nové "kultury"!
Na druhé straně musím přiznat, že B.Hrabal obohatil náš slovník novým i názvy.
Kočkám říkal Autíčko, Fusaklička, Svarcvald a také pro svou. nedávno zem řelou
manželku měl originální přezdívku, Pipsy! Dokonce to jí nechal natisknout tučným
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písmem napsat na úmrtní oznámení. A také přišel na pábitele a jiná slova, názvy a
pojmenování, které sice také nemají logiku původu i významu, ale pro mnohé ctitele
B.Hrabala se staly módní i znám kou vyšší ''kulturnosti".
Sám jse m se naučil vážit si každé lidské práce, pokud je ovšem společensky
prospěšná a jde o poctivou, kvalitní a dobrou práci. Pracovaljsem až do důchodu
především jako dělník a jsem přesvědčen, že by všichni zam ěstnavatelé i
spolupracovníci mě potvrdili, že jsem vždy patřil k těm nejlepším pracovníkům. Živil jsem
se tedy poctivou a tvrdou prací, mnohem prospěšnější společností než je psaní
povrchních a bezduchých podbízivých hospodských historek, které píše B.Hraball
Mimo své práce se velice živě a aktivně zajímám o veřejné dění a společenské
roblémy, zejm éna o ochranu přírody. Ovšem, každý má jiný vztah k naší přírodě.
ospodstí žvanilové ten nejmenší a bohužel i většina ostatních má jen konzumní vztah k
přírodě a především , co z ní bude na talíři.
Zatím, co já bráním přírodu před zvůlí nezákonného střílení lesní zvěře a ptactva,
“laskavý" B.Hrabal zabíjí kočky v pytli o strom. Ostatně celá kniha "Život bez smokingu"
je velice přesnou diagnosou osobnosti i myšlení B. Hrabala a pozornému čtenáři to jistě
neušlo.
Mé se však za m arné úsilí o ochranu živé přírody dostalo od něj ''uznánf, že jsem
nevyléčitelný šílenec, zatím co on je slavný spisovatel a bojovník proti komunismul
Co tedy lze říct o spisovateli, který vědom ě lže. pomlouvá a uráží jiné, podává křivé
svědectví při jednání MNV, posílá na západ pomlouvačně pamflety, jako "Proluky'1,
odvolává, co napsal a zase píše podobně, odvolává a chlubí se že ví, co odvolat, kde a
komu a píše, odvolává, uráží jiné atd.?
Jakou morální, a etickou hodnotu i odpovědnost má takový člověk? Může se vůbec
nazývat spisovatelem v socialistické zemi a kdo nad ním drží stále ochrannou ruku? Jak
to, že může beztrestně urážet jiné občany, jaké to máme zákony, že neumí tomu čelit a
že naše centrální úřady trpí takový stav, že B.Hrabal je stále "tabu" a "neprůstřelný" i
když by měl dělat něco jiného, kde by tolik neškodil jiným i společnosti, aby byl užitečný
a prospěšný, čímž zatím není!
Jsem přesvědčen, že bez podobné "kultury", jakou u nás zavedl B.Hrabal, snad
mimo několika ojedinělých knih, by se naše národní kultura velice klidně a bez jakékoliv
škody obešla. Ani v nejmenším by neutrpěla kulturnost našeho národa, ale naopakl
I svoboda projevu má své nepřekročitelné m eze v každé společností, a kam až může
vést u zcela neodpovědného spisovatele, o tom podává svědectví nejen kniha "Život
bez smokingu" i jiné, od B.Hrabala, ala i tento otevřený dopis B.Hrabalovi. A I si každý
čtenář udělá sám úsudek, zda takový "spisovatel" m á právo na svobodu projevu. Podle
mne nikoliv, a to i za tu cenu, že opět na západě bodou křičet o dalším utiskování a
nesvobodě projevu u nás.
K jakým výsledkům vede jejich pojetí svobody, o tom si může udělat úsudek každý,
kdo nezávisle a objektivně vidí i negace, které z toho vznikají i na západě. A i proto by
to mělo zajím at nejen čtenáře knih B.Hrabala. ale všechny občany, aby viděli, jaký je
skutečně B.Hrabal, člověk i "spisovatel".
Zdeněk Polách,
Počernická 34,
100 00 Praha 10
V Praze 12.června 1988.

B

* * *

Zdeněk Polách
Počernická 34
100 00 Praha 10.
Pane Hrabal,
to, že jste za dobu více než půl roku nenašel v sobě ani trochu slušnosti k odpovědi
na můj dopis, abyste se aspoň omluvil za všechny ty sprostoty a urážky, kterých jste se
vůči mé
i mé rodině dopustil, to mé ani nepřekvapuje, spíš opak by byl vzácností.
Nenechal jsem však věc usnout a doufám, že již brzo se budete muset zodpovídat za
to, co a jak píšete. Obětoval jsem i jednu kopii, kde si můžete přečíst, co si o Vás
myslím a rozhodné to není jen můj názor, ale naopak jíl mnoho lidí dříve poznalo totéž.
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Až příliš dlouho jste žil v nezaslouženém obdivu a slávě, nejen u nás, ale i na západě,
i kdzž to byl jen obdiv povrchních konzumních maloměšťáků a hospodských tlachalů,
takže nyní přichází i Vaše “hodina pravdy" a poznání, jakou hodnotu m á vlastně Vaše
práce i Vy sám pro naší společnost i kulturu.
0 tom svědčí i článek v “Kmenu" kde jsou citace K.Pecky, a ten ještě a ž příliš
milosrdný k tom u, co a jak píšete.
Doufám tedy, že již brzo se sejdem e, abyste se před jinými úřady, než kde jste dával
dřívější "přiznání" a pod. odvolání, se dozvěděli, jak je to s Vaší občanskou a
spisovatelskou odpovědností.
V Praze 16.června 1988.
Zd. Polách (v.r.)
* * *

Poznámka: Soudní spor, který pan Polách následné vyvolal dosud probíhá a s neúprosnou vytrvalosti
uždibuje klidu a soustředěni...
* * *

Jiné (ne však zase podstatné) ohlasy se dostavily po loňském pozdním udělení oficiálního titulu, vybírám
jeden z nich, psaný člověkem nikoli neznámým:

Řidší než pivní péna bývají
už jenom pivní řeči
Praha dne 12.5.1989
Pane Hrabal,
napsal jsem Vám dva dopisy, po tom Vašem “vyznamenání", ale oba tyto dopjsy
jsem neposlal, byly to dopisy velice dlouhé, dopisy, kde jsem poukazoval na to, jak
kráčíte ve šlépějích Haška, na filozofii Švejka, filozofii pivní a zhoubnou, kterou Vy tolik
vyznáváte a kterou žijete, psal jsem v nich o absenci etiky ve Vašich knihách (což jste
kdysi sám veřejně přiznal), psal jsem o tom, že jste si nedávno otřel pivní pěnu ze svých
úst o Karla čapka a T.G .M asaryka jen proto, že oni pivní filozofii Haška neuznávali
(zřejmě proto, že na rozdíl od Vás a Haška vyznávali etiku - a také j í žilil), psal jsem toho
hodně, ale nakonec jsem došel k názoru, že nem á smysl nem ocném u zdůrazňovat jeho
nemoc, protože takový nemocný se bude cítit ještě nemocnějším, a nebo opačně - ještě
mocnějším ve své nemoci a tím pádem uraženým a dotčeným ...
Proto Vám píší jen to, že ten papír, který jste převzal, aniž jste jej zapálil, jak sám
předvídáte ve své Kouzelné flétně - tím papírem jste se sám a dobrovolně (lépe řečeno
s chutí) degradoval na pouhého žasl. uměl., jakých je dnes již celý kopec, degradoval
jste se na pouhého Sýse, který také s Vámi onen papír d o s ta l...
Pane Hrabal, píšete lepší než sám žijete, ano, vy jste sám nedorost do úrovně své
literatury, což není tak výjimečné ve světě umění, co je horší, to je skutečnost, že jste
ošidil své ctitele, ošidil jste je o iluzí, že jste tak dobry, charakterní, lidský, a na úrovni,
jako je ta Vaše literatura, kterou píšete. Vy jste jim, převzetím onoho papíru, otevřel oči,
a ty oslavy, které jste v posledních dnech prožil, posléze skončí, a Vám zůstane jen holá
skutečnost, že jste cosi podstatného ztratil, o cosi rozhodujícího jste - vlastní vinou přišel: o důvěru svých čtenářů! A přáteli
Zůstane kocovina, vydají Vám knihy, dokonce i "Jak jsem obsluhoval". Ovšem už to
nikdy nebude jako dříve, před převzetím onoho - a td ....
Ladislav K o č i c a
P.S. Omlouvám se tímto Karlu Krylovi za jeho názor na Vás, který jsem před časem tak
stroze odm ítl...
* * *

To je snad národní infekce - každý rád hovoří ne jen za sebe, ale vždy za celou skupinu. Z a všechny
čtenáře, všechny přátele ... Palm ě nevyléčitelné.
Následující dopis s předchozím i vlastně souvisí, o kontroverzi Bohumila H rabala s Josefem Jírou si
povídá už kde kdo.

O rthopedie O .Čech 5.XI.89
Bohouši - už jsme se nikdy nemuseli vidět!!
Žiju - je to zázrak.

19

V pátek jdete na funus Milanovi Hýblovi (dej tam za mě malou kytičku).Tu noc když
umřel, možná v tu hodinu mezi 1/21 - 1 / 2 4 jsem v v semilské nemocnici s baterkou v
ruce mu psal. Nevím ani co, proč, nevím nic, měl jsem horečky. Na funus jste mohli jít
dřív asi mně. Promiň písmo, píšu vleže. Mám rozdrcený kotníky a hlezno bohužel té
špatné nohy - je to nechodící na 1/2 roku? rok? Ivana mé sem dovezla ze Semil za 5
minut 12 - noha byla lesklá jak ze skla a 39 furt. Bylo to na odříznutí. Ironie, Jardu
Klápšté jsem svejma "siláckejma" řečma dostával z toho, aby nepropadl a nesežral tu
připravenou hrst prášků - mohl mně vše zopakovat - jsem ale unavenější.
Zijul Jel jsem se svou kobylkou a vozejčkem s namalovaným mokrým plátnem vzadu
jiskřivým dnem a děkoval Bohu za ten dar nádhery, za zázrak. A najednou se kolem
přehnala SMRT v podobě smějících se pivních “budovatelů'' v tatře s vlekem. - Podařilo
sei To dobré, hodné zvře chytil děs. nikdo neví, co je to za děsivou sílu splašeného
koně - (auto, zdechne motor) - kůň v děsu a šoku pádí dál - řítili jsme se do levotočivé
zatáčky, tam nás čekala smrt - čelný náraz (koně nezastavíš) Strhnul jsem to do
pangefta, náhodou tam nebyly patníky am jeřáby • Ti p«áti ujeli. Uvědomění své
existence bylo - z rozdrcený nohy a tržné rány chlejstala krev, Měrou ten černý můj pes
lízal, zkroucený kůň ležel o kus dál. (Noha člověka se přece jen může spravit, koně se
střílí.) Objevili se po chvíli dobři lidé - dělábři, donesli mi ke koni, uvolnil řemen u hlavy byla v šoku a stal se zázrak vstávala a na všecky 4 n oh yll
Píšu ■ noci jsou strašné vleklé a prášky už nezabírají ■jo 1 '2 I ráno. Když mě dávali
do sanitky a toho černého velkého Dorrnnika chtěli odehnat jen vycenil ty překrásné
bílé zuby. - Skočil lidem přes ramena a bí>ó pláště zřízencům do sanitky a přim áčkl se
ke mně. Zkrátím to, v semilské nemocnici sedět na operačním sále. anesteziologie
neanesteziologie a primář mi šil rány ... říká se tomu zvíře. No nic. už jsem bez horeček
a stará se 3. den o mě Olda Cech. Píšu, protože mně došlo tolik věcí. píšu to k vašemu
stolu u “Tygra“, kam už tolik krásnejch Marysků přestalo c h o d it... Nevím, jakým právem
a proč tam taky patřím a proto vám podávám zprávu
Byl jsem taky před 14 dny na Pankrác: že jsem "udavač* - hrůza svinstva - "udělali''
večírek, který neměl být, a jen dik skvělým lidem typu pana Lukavského nejelo mých
pár přátel zbytečných 150-200 kilometru z p ě t Bylo to na koleně a možná vřelejší. Milan
Hubl seděl do 3. v afasu - člověku to nedochází.
Mám 3 koně, 5 ovd, 3 slípky, kohoutka, 2 kočky, velkýho Dominika - černýho psa a k
80ti mně přivezli Bohouška a Cizinku, dvě krásný maličký kamerunský kozičky, lidi ujeli
do emigrace za hranice, někdo útek ze života - nevejdu se už 2 roky mezi své
spoluobčany, tak isem emigroval k těm ovcím. Všecky se jmenují a proto nejsou pro
řezníka. - Malovat? Nevím teď proč a v Praze? Abych se uchlastal a planě ukecal zvířata potřebují ráno žrát * všichni ke mně ráno utíkají a ten den je lepší. Tvoje je u
Tygra - umíš to, já emigruju ke zvířatům, jsi městskej nebo poloměstskej - já chci zas
bejt venkovskej. Přál bych si, abych to dokázal a rád a už do smrti. Seru na umění, je to
komedianství a exhibicionismus, buď sebepravdivější - třeba mě to přejde! Ty ses
rozhodl tak, já takhle - nežárleme na sebe - máme se příliš rádi a já to vše vím a cejtím a
stačilo maloučko -1 patník toho 23.X. a nebylo už nic, nic. A tu Válečnou sekeru" ulož,
dej pryč, prosím I
Ža drvili už bude nemocniční ráno, sestry s teploměry a to už já psát neumím.
Mnoho mně ubližovali, volali na Pankrác jako udavače - příšerné, ale s tím se asi musí
počítat, taky bych rád poprvé v Praze viděl viset v Mánesu v únoru 1990 své obrazy
jako pan Smetana - přeju mu to moc, 70 je něco jinýho než pouhých 60. V Divadle
hudby praskla elektrika, v Mánesu může prasknout u pana Spilky vodovodní potrubí počítám i s tím. Vlastně nevím, věe jde opíožděně - co koho zajímají dnes mé obrazy, a
výtvarníky - ty zajímají tak nejspíš dolarová odbytiště.
C hd příští týden pryč - domů - budu a jsem venkovan - sem se nehodím. Mám tě víc
než rád a uděláš-li mi tu čest a přečteš-li si to, budu rád, Bohoušku. Všecky zbylé
pozdravuji "U Tygra".
P.S.
Spát tu nejde, protože se pořád řítím s tím zešíleným koníkem do té zatáčky ... a jsem
propocenej od strachu.
Josef Jíra
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Závér dopisu je věštecký, dvanáct dníp o té to skutečně prasklo. Nebylo to, p ra v d a potrubí v M ánesu,
ale zaplafpánbu za to. Žili jsm e týdny v euforické agónii - jak ovšem ukazuje poslední dnešní dokum ent,
našli se i jiní. Dalšf komentář je myslím zbytečný:

Milý pane Hrabala.
Abych se představil:
Jsem třicetiletý invalidní důchodce.
Vás znám prostřednictvím Vašich knížek, které jako mnozí jiní rád čtu...
Protože jste se pro své vlastnosti stal úspěšným a mohl byste pomoci, obracím se na
Vás s prosbou o finanční pom oc.
Od smrti mamky mám invalidní důchod jedenáct set korun. Doslechl jsem se, že jako já,
Vy i finančně sympatizujete se studentským a občanským hnutím u nás.
Mohl byste, prosím, pomoci finančně také mně, padesáti, sedm desáti, stem, nebo
stopadesáti tisíci korunami?
Jak jsem nucen živořit, to Vám nebudu líčit - jenom za byt platím čtyři sta korun.
Už jsem nejednou uvažoval, že bez pomoci budu snad už i ze zdravotních důvodů
nucen spáchat sebevraždu!
Protože tady věčně nebudem e, promiňte, ale dovolil bych si Vás poprosit, jestliže
nemáte žádné dědice, zda byste nemohl napsat svoji závěť v můj prospěch? Znovu se
omlouvám.
Předem děkuji a přeji Vám radostné vánoce a v novém roce pevné zdraví a ještě
mnoho úspěchům
Jaroslav Kohut
Rabasova 1154
708 00 Ostrava-Poruba

7.12.1989

***

... a aby to měí sichr, připojil p. Kohut pečlivé vyplněnou složenku:
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Při uzávěrce tohoto čísla došel ještě jeden ohlas na valnou hromadu:

PRAHA Radiopalác 31.bfezna 1990 VALNÁ HROMADA
Valnou hromadu vedl, vlastné celou tu dobu řečnil RNDr. V.Kadlec. Mimo jiné se mi líbila
jeho poznámka "Živím se lepém známek. Tři sta lidí zvládnu, ale pčt set už ne.”
Řekl, že Bohumil Hrabal je proti založení SBH, protože je velice skromný a prohlásil "když se
nčco podobného stane, tak umře."
Omluvil přítomnost Bohumila Hrabala tím, že jel krmit kočky do Kerska - ten výrok má z
H rabatových knížek, kde o tom píše. Nejspíš ho vůbec nepozval, protože mistr sedél
odpoledne u Zlatého tygra a popíjel pivo. Tudíž i přes to, že byla SPOLEČNOST
BOHUMILA HRABA IA v poledne založena, tak ŽUE a to je krásné, protože bych si vyčítal,
že i já jsem byl příčinou jeho smrti.

Takhle vypadá razítko SBH - no nic moc. Na první
pohled stejné razítko, jaké dávají v mateřské školce
hodným dětem a mi dalo dost přemlouvání, než jsem
ho dostal - asi nejsem hodný.

Spolu s členským příspěvkem nebo samostatně můžete si poukázkou zakoupit z nabídky
PRAŽSKÉ IMAGINACE. Platby odeslané do 10. května budou vyřízeny najednou počátkem
června, neztrácejte proto trpělivost!
PI 101
KRAJINA/Y BOHUMILA HRABALA
Objevná montáž Karla Dostála z textů Bohumila Hrabala, které nějak souvisejí s
krajinou kolem autora i krajinou jeho mysli. 80 stran, foto na obálce LMichálek, v textu
P.Štoll. Sešitová vazba, cena 25 Kčs.
PI 102
Robert Nezval: SlAMSKÁ DVOJČATA
Ještě samizdatové (xerox, strojopis) vydání textů šestnáctiletého Roberta Nezvala (syna
V. Nezvala). Nulté knížky, svazek 1.20 stran, sešitová vazba, cena 5 Kčs.
PI 103
Petr Borkovec: PROSTÍRÁNÍ DO TICHÉHO
Velmi zajímavý debut studenta FF UK. Nulté knížky, svazek 2. 32 stran, sešitová vazba
cena 7 Kčs.
PI 53 T.iLField: MORODOCHIUM.
Sbírka skvělých básní, které autor psal během svých léčebných pobytů v psychiatrických
zařízeních. Reedice vydání z r. 1989, doplněného o další texty, nalezené v pozůstalosti. Editor
Petr Kovařík. Sešitová vazba 40 stran, cena 10 Kčs.
PÍ 59 Bohumil Hrabal: KDO JSEM
Reedice vydání reflexívního textu, který Bohumil Hrabal původně zařadil do svazku
Pražská ironie (vyšel pouze samizdatem v edici Petlice)..Knižně tento text v této úplné
podobě dosud nevyšel. 56 stran, sešitová vazba 15 Kčs.
Z produkce sesterského nakladatelství BIBLIOSCANDIA je k dispozici dárková fotografická
publikace o Jaroslavu Seifertovi, vydaná k příležitosti udělení Nobelovy ceny. 72 stran na
křídovém papíře, 45 fotografií, trojjazyčný text (norský, italsky a česky). Cena 40 Kčs.
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KDO JE KDÖ v životě a díle Bohumila Hrabala
EGON BONDY
Tento básník, prozaik, filozof, politolog a překladatel (vlastním jménem
PhDr. Zbyněk Fišer, C S c .) se narodil v Praze 20.ledna 1930. Básnicky
debutoval již koncem 40.let a z jeho básnického díla (čítajícího na 43
básnických sbírek a lyrickoepických poém ) nebyla dosud (oficiálně)
publikována ani jedna kniha.Stejně tak je tomu s jeho 24 pracemi
prozaickými, z nichž však nejslavnější a v podzem ním společenství
legendární próza "Invalidní sourozenci" se snad již brzy dočká alespoň jakž
takž oficiálního vydání. Vedle básnického díla, jež doplňuje ještě řada
dramatických skečů napsaných koncem 60.let ad hoc pro potřeby
Vašinkova divadla Orfeus, stojí zde neméně mohutné Bondyho dílo
filozofické. Kromě 13 svazků dějin filozofie (doposud v rozsahu od antiky až
po období evropské renesance a reformace; včetně obsáhlých svazků
pojednávajících kompletní historii filozofie čínské a indické) jsou zde tři (v
CSR v šedesátých letech oficiálně publikované) svazky Bondyho prací
teoreticko-filozofických. Dva z nich - "Útěcha z ontologie" (Academ ia 1967) a
"Otázky bytí a existence" (Svobodné slovo 1967") - patří zřejmě k základním
kamenům Bondyho filozofického myšlení, jež sleduje především tzv.
nesubstanční pojetí ontologie. Po oficiálně publikované monografii o
Buddhovi (Orbis 1968), (mj. nedávno přeložené do dánštiny / Copenhagen
1985) následovalo v 70. a 80.letech dalších 9 filozofických esejů (opět
samozřejmě už jen strojopisných) tématicky navazujících na ony dvě práce z
konce let šedesátých. Dále dvě bezesporu heuristické práce politologické "Pracovní analýza" (1969) a "Neuspořádaná samomluva" (1985), psané z
pozice marxistické levice, svědčí o trvalém Bondyho zájmu o otázky
společensko-politické.
Básníkovo dílo doplňují desítky publicistických statí, z nichž opět pouze
zlomek byl v 60.letech oficiálně v různých časopisech publikován.
U příležitosti oslav životního jubilea byl básníkovi předán téměř
čtyřsetstránkový sborník textů filozofických, vzpom ínkových, básnických a
překladových, do nějž přispělo na 34 autorů a který byl rovněž vyzdoben
několika grafickými listy jeho přátel výtvarníků. Egon Bondy neinspiroval totiž
pouze Bohumila Hrabala - jeho dílo skýtalo a skýtá nejen poučení, ale
především i radost a naději na smysluplnost práce v podm ínkách zdánlivě
nesnesitelných již nejedné generaci.
Martin Machovec
(Převzato, zkráceno a mírně upraveno z VOKNOVIN 2/90, 10.1.1990, str.2)

*+*
V archívu SBH je několik dopisů, které psal Egon Bondy Bohumilu Hrabalovi
počátkem 50.let. Rekonstrukci často poškozených listů provedl dr. Martin Machovec.

--------->
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Nedatovaný fragm ent dopisu Egona Bondyho Bohumilu Hrabalovi. D le E.B. je z konce 1951 nebo

1952

.

[...] česky. Obstaral jsem si budhistickou literaturu a čtu Bardo-Thedol - tibetskou knihu
mrtvých (egyptskou mám už přečtenou). Nechci aspoň pul roku slyšet o tom, že existuje
beletrie, nechci už slyšet vůbec o ničem. Vánoce jsou zase tu a to je ta nejhnusnéjší roční
doba. než to přejde, tak zase skoro zešedivím. Snad až bude jaro, trochu pookřeju. Ale
pak chci jít na cesty a Prahu víckrát neuvidět. V Tatrách si sednu na prděl a budu čumét
do nebe. A padesát esenbáků mé odtamtud nedostane.
Doktore, nezlobfte-li se na mně kvůli mé ožralosti, napište mi na Vánoce! Vy jste
přeci taky kontem plativní osoba! A vůbec - přijďte přeci jednou, jak jste slíbil, ke mně,
podívám e se na procházku a budem e jen tak meditovat o Ničem. Ukážu vám hezkou
krajinu, to budete skákat rozkoší. Napište mi, kdy přijdete! Určitě!
Zbyněk

***
Dopis Egona Bondyho Bohumilu Hrabalovi z 12. III. 1952

Milý doktore!
Dnes jsem se vrátil z cesty na půlnoc, byv přivolán vojenskými pány, kteří se
neustále, jak se zdá, o mne interesují. Zažil jsem mnohé věd hrůzné a strašlivé, o nichž
věrnou zprávu podám , až vás navštívím. Navštívím vás, nebude-li vám to proti mysli, v
sobotu. Jaro, jež nadchází, počíná opět na mně působit! nepříznivě, ale konec konců,
alles hat seines Ende
auch die Sonnenwende
Bondy
P.S. Doufám, že jste četl další dopis, jímž mne Vladimír vyčastoval. Odpovídám na něj.
* * *

Nedatovaný dopis Egona Bondyho Bohumilu Hrabalovi. Poslední list rukopisu je poškozen - text je zde mfsty
fragmentům! Dle E.B. je z konce 1952.

Milý doktore!
Děkuji vám za dopis, už jsem se bál, co je s vámi. Vidím, že jste nějak
rozvařený a to je chyba. Správné je, že ješté neděláte. Což kdybyste se už na to vysral a
šel do důchodu. Anebo alespoň na rok jen tak na rekreaci? Mohl byste udělat to samé co
já a odjet sem do Doksan, zdejší podnik jest totiž t.zv. "Doléčovací středisko"
psychiatrické kliniky a přístup je sem přes tu famósní poradnu, o níž jsem vám vypravoval
a vy m áte po tom úraze nejlepší možnost se do této poradny dostat. Máte tu nem.
pojišťovnu a nad to ještě výdělek z brigádnické práce a ta by se vám, myslím, líbila. Je to
na poli a ve dvoře, není to nám aha a je to sranda, je to v prvé řadě zase změna a poznání
nového prostředí. Jinak si tu m ůžete dělat co chcete. Já píši každý den celé dopoledne,
protože dělám jen ráno a chlastám, kdy se mně zachce. Jsou tu zajímaví lidé jak ve
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středisku tak i na vesnici, krajina je hezká a počasí zatím teplé! A když tu pobudete nějaký
čas, máte důchod v pořádku. Uvažujte o tom l Bylo by to pro vás jistě lepší, než Praha,
když nechodíte do zaměstnání. Já už zas ovšem koukám, ajk bych odtud zahnul, v Praze
se mi záležitosti se soudem urovnaly a práce nikdy nebyla pro m ne nic zajím avého. Za ten
měsíc mám toho až dostatečně. To ovšem neznam ená, že bych se odtud před Novým
rokem dostal, ale příští týden se hodím marod a jedu do Prahy. (Aspoň, když pánbůh dá
111) Píšu hrozné dlouhou a obtížnou věc, pořád s tím nejsem hotov, teď ještě ke všemu mi
do toho přišly zas jiné věci, tuhle zimu budu mít fušku, nebude to stát za nic, už abych to
měl za sebou, tu prděl, snad na jaře by se to mohlo zlepšit, nebudu-li m uset znovu jít do
blázince, je to docela m ožné, zvlášť když teď odvedli na vojnu Sekala, ačkoli měl všechny
glejty. Ale chtěl bych přeci jen udělat ještě kus práce, sere mě to hrozné, že žiju v takovém
bordelu. A o ostatním t.j. subjektivním, ani nemluvím. Naše generace m á před sebou
nehorázný úkol a zajde při jeho vykonávání, bude ukřičena, utlučena, pozavírána a
zdisgustována tak dokonale, že ani jeden nezůstane. Ale já chci vydržet do posledka, i
kdybych měl kameny překusovat. Jen z toho jsem nešťastný, že ty hnusné podmínky, v
nichž žiju, mi nedovolují udělat toho tolik, kolik bych mohl a chtěl! Je to strašná práce, je
toho moc na jednu generaci a ještě více na jednoho nebo dva lidi (...) musíme znovu
postavit všechno [...J co šlo zugrunde, filosofií, umění [...] sociologii und letzten Endes
au[ch] die Wissenschaft selbst, protože to vš[e] je dnes omylné, pokažené, star[é] [...]
kde začít nejdříve? Kde vzít [...] tam, aby se mohlo postupovat [syste]m aticky? A kde k
tomu vzít L.1 Protože je nás hrozně málo a (...) vymření. Ale jen se nedat (...) skepsil
Jenom se svátým [...juism em {nism em ?} se něco dokážel A (...) nehledat útěchu, ale ve
všem jen [...] protože jen to nám pom ůžel [...] v bolesti není útěchy, v té j[...] jen nenávist.
A z nenávisti, (...) je to ovšem nenávist čistá, nenáv(ist) (...] abstraktní, roste pak ultima
ratio.
Příští týden budu asi v Praze, ale budu mít fůru práce. Ale [...] pište mi do Podolí,
je-li k vám [...] (m ož)no přijít v neděli (myslím sed-[...]ho, nebo kdy?), to bych přišel. (...)
[rá]d bych vás už opět spatřil a (...) [sly]šel, co jste napsal. Jen žádnou (...) m ěkkost
žádnou "lidskost" a priori! (...) (za)kalte se jako šrapnel, pak uvidíte, (...) teprve z toho
výbuchu vyleze něco (...) člověka. A to chceme.
Napište hned. Pozdravujte, (...) pokud možno. Mikuláš už konečně začal malovat.
Staženého králíka.
Bondy.

Poznámka 1:
Tři tečky v hranatých závorkách značí místa, kde se mkopis nedochoval, č á s ti slov v hranatých závorkách
značí pravděpodobné čtení nezachovaných míst (s ohledem na kontext). Výrazy s otazníkem , uzavřené ve
složených závorkách značí alternativní různočtení.
mm
Poznámka 2:
Datace E.B. je pravděpodobná. Úraz, o kterém je řeč, utrpěl B.H. na Kladné v červenci 1952. O d října 1954
již pracoval ve Sběrných surovinách. Z tohoto hlediska by mohlo jit případné i o podzim 1953.
Dopis je psán na rubu 4 účetních papírů O blastní rozdělovny textilního zboží v pověření 'Ž1VNOTEX', Praha
II., Nekázanka 7.Byl objeven nadvakrát • nejprve poslední list (viz DEJ TO D Á L Č.4, str. 9 4 ). později začátek
dopisu.

vk

* ••
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Oslavy 60. narozenin Egona Bondyho proběhly za mohutné účasti ve velkém sále
Baráčnické Rychty na Malé Straně (20.ledna 1990). Vedle spousty dalších darů obdržel jubilant také
výroční cenu PRAŽSKÉ IMAGINACE za rok 1990, kterou Bohumil Hrabal předal
vzhledem k celkovému mumraji pani Julii.
Pro vychutnáni posledního dopisu je nutné si uvědomit,
že balíček, o kterém je řeč, obsahoval částku nikterak zanedbatelnou...
* * *

Milý doktore!
Teprve dnes, 30.1.90, mi šla Julie koupit rukavice, které jsem ztratil, když jsem byl
nucen vítat Franka Zappu, a vzala pytlík, který od vás obdržela na mých narozeninách, se
slovy: “Tak vytáhnu těch pár stovek, co mi dal ten starej proutník " - a šáhla - a vytáhla
balík. Tedy doktore, to jsme nevěděli, netušili, nečmuchali - takže jsme byli (tedy Julie)
étajf. Já to ani na vlastní oči nespatřil. Nebudu se rozepisovat, ale řeknu vám, Že jste pro
mne udělal tímto darováním daleko více, než můžete tušit. Jsem totiž nyní s to stát ja s
čelem k dědičném u nepříteli, t.j. k estabíishmentu, s krytými zády. dosud se o to starala
Jiřinka Šiklová. On vám to pánbůh připočítá. A tecf bych chtěl s jistou pokorou jako mladší
staršího poprosit, abyste s námi jel do N.Y.C. a pomohl tam ještě jako Roland v posledním
tažení prorazit s českým undergroundem, jehož jste chtě nechtě s mojí malou osobou
spoluinaugurátorem. do džungle Států. Potřebujeme vás nikoli pro dobro své, ale pro
historickou pravdu, jejímž jste dosvědčitelem. Těším se na vás.
Váš věrný starý druh
Bondy

***

BÁSNICKÉ DÍLO Egona Bondyho, které začala loni vydávat PRAŽSKÁ IMAGINACE ve
spolupráci s agenturou VOKNO bude vycházet i nadále. Vydání Pl bude čistě zájmové,
max. 500 číslovaných výtisků, brožovaných či ručně vázaných jako doposud. Masové
vydání VOKNA bude následovat se zpožděním úměrným stavu naší polygrafie a bude jistě
levnější. 3. svazek ( v Pl) bude k dispozici v září 1990, ročně vyjde v Pl až pět svazků, takže
komplet by měl být do 3 let dokončen. Dějiny filozofie a prózy Egona Bondyho jsou
smluvně vázány na jiná nakladatelství, jakmile získáme ověřené informace, oznámíme
detaily.
* * *
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Z TVORBY ČLENŮ SBH
Když jsem do 2. čísla HAŇŤA PRESSU dával článek Ludvika Vaculíka Pod diktaturou M u , čtn i jsem tak
trochu se špatným svědomím, protože kdybych se byl nebál, dal bych tam článek následující, míněný tehdá
jako POSLEDNÍ SLOVO pro LIDOVÉ NOVINY, ale neuveřejnéný; i oni se obávali. Když jsem si po roce a
čtvrt znovu ten svůj dluh četl, zjistil jsem . že je aktuálně předvolební. S tim vědomím jej proto tisknu alespoň
ted.
Václav Kadlec

KOMUNISMUS JE BITÍ
Víc než stoletou obchůzku Evropou končí strašidlo kom unism u také u nás
upřímným projevem své povahy: bitím lidí na náměstí. A mýlí se, jestli netaktizuje, sovětský
dramatik šatrov, když v "Diktatuře svědom í' (Divadlo pracujících ve Zlíně) podává véc tak,
jako by se šlechetná idea komunismu měla jen očistit od zla; to nejde, je to zlo samo.
Já jsem na to nám ěstí nešel, protože by cti jistě vletěl do něčeho, při čem ž by mě
zabili. Prý na ně.lidé volali "fašisti" a "gestapo". To je nesprávné! Oni nejsou suroví proto, že
by ztratili nervy či se vymkli z řízení, nejsou "jako fašisté". Jsou nelidští nezávisle a
samostatně, ze své povahy a výchovy i řízení. Proto na ně příště volejte "komunisté". Pak
se ani neurazí, jako ss podle Gottwalda nemůže urazit vůl, když se mu tak řekne. A dále,
oni nejscu suroví, jen když zrovna biji, jsou takoví pořád: když schůzuji, vyměňují si
zkušenosti, přednášejí, vychovávají či vysálají. A v kondici, jakou nám předvedli, prostě jen
nechali dojít na svá slova. "Máme vedoucí úlohu", říkají ex cathedra, a kdo jim ji upře, toho
zmlátí, na tom jsou nrí-azi sebou dohodnuti. Slovo vést přeci znam ená mlátit. Ano, po
staletém Vzdělaném heglování končí komunismus, tištěn ke zdi důsledky svých činů, bitím
lidí: má to ve svých filozofických genech A ty když se spojí s biologickým i geny
ostravského chacharstvf, komunismus vydá iudý kvét
Oni ovšem vždycky někoho bili, jenže dělávali to tajně či neveřejně, bez vědomí
jiných lidí nebo s jejich zkaženým vědomím. Po tetu stránce jsou poslední události
pokrokem ze tmy ke světlu. Vláda vůbec udělala pro nás kus práce: po dvaceti letech
zatajování každého občanského nesounlasu dala Chartě 77 a jiným skupinám místo ve
sdělo\acích prostředcích, /poj., u. i
» a některá čestná jména. Probudila konečně zájem
mládeže o Jana Palach.-»' R
právo .e špatném úmyslu otisklo poetický program
Českých dětí, ten však musel mnohé čtenáře okouzlit, neboř v tom okolním slovním hnoji
zurčel jak lesní studánka.
Jednu těžkou myšlenku však máme: kde se vzalo tolik surovců v uniformě I v civilu,
kdo je tak vychoval a řídil? Až dnešní prozatímní vláda odejde, kam dám e tolik defektních
osob7 Dneska se na západě i východě rodí myšlenka "společného evropského domu" a
první lehké právní akty črt_,ii /úklady humánnějšího řádu v něm. V takovém dom ě potom
jednání vycházející ze zločmecké povahy přijde před soud. Tisíce pachatelů obviněných ze
surovosti při výkonu služby bude se jisté zas utíkat pod znám ou norim berskou výmluvu:
plnil jsem rozkaz. Proto se snažme prosadit do příštího evropského zákoníku ještě jeden
paragraf: kdo dokáže splnit rozkaz odporující lidskosti, bude zbaven občanských práv.
Ludvík Vaculík
/5.2.1989/
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PETR BOR'vOVEC

OSM BÁSNÍ

LU
Zlatý vlas jménem Tintoretto
neklidná zvěř mi odnáší
je dobře vidět cesta tichá
neuhýbá a nepráší

LU
je blízko odvod padavčat a bubínků
všeci sa žení všeci
ukřižovaný listím hledám skulinku
v proutěné kleci
všeci sa žení všeci

LU
Ptáče v keři jak v hodinách
zapom enutý na dopisy nůž
Janečku Skácele stejně mi nepíšou
pražádná žena žádný muž

LLL
Vlasy ti jak zlaté kameny spí
oči se jak m odré kameny budí
usínají tvá záda a pro mě
přilétli ptáci tak chudí
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LU
na slavnosti šábes v sukýnce Příběh
natahují se pro lásku Jm ění
v košili O běd dívenko Hříbě
najdeš mi Kousky po setmění

Z A O S L IC E M I
jsem si sed a seděl pod hvězdou
dokud ve městě nezhasli
pastýři stáli nad rybami
nelovili anepásli

JÍTSI
malým blátem služebnic mají ony střevíce
režné znát ženské při tanci
ony je nemají z protější ulice
jdoU vysmrkaní beránci

LU
pod kameny tráva bývá vždycky jiná
pod kameny tráva bývá přiopilá
i mé tělo takové je
když z něj ráno vstává milá

Ukázky ze sbírky Prostírání do tichého, která právě vyšla v edicí Nulté knížky jako je jí 2. svazek (P í 103, sešit,
32 stran, cena 7 Kčs)
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Michael Špirit: P O Z O R ! DŮM D O S U D O B Y D LE N
Jako 104,publikaci připravila PRAŽSKÁ IMAGINACE soubor fotografií z domu Na hrázi
(věčností) 24 těsně p řed jeho demolicí. Dnes již dokumentární snímky míst, kde byl
Bohumil Hrabal nejšťastnějšl, jsou propojeny úryvky z Hrabalových knih a vlastním
autorovým textem, jehož ukázka následuje:

Tak teď mé poslouchejte: vždycky, když sklapnu knížku, která mě
sebrala, je mi smutno, a když odolám prvnímu vnuknutí přečíst si ji znovu - a to
většinou odolám , protože m álokterá mé vezm e tak m oc - tak aspoň tejden
nebo dva nejsem schopnej čist něco jinýho; takže jen tak zevluju, nebo někam
jedu na kole, anebo hraju pasiáns, teda, ne, Že by mě to nějak bavilo, to ne, ale
na nic jinýho nem ám náladu, a přitom pořád musím myslet na tu zatracenou
knížku, i když po nějaký dobé m é to sam ozřejm ě přejde a já jsem zase chlapík;
když však moje vytrženi dosáhne jistého stupně orgasm ického nadšení, neklid
trvá příliš dlouho a já musím něco udělat, chápejte, musím se s tím prostě nějak
vypořádat, a teď si představte: přečtu Zbabělce - a jedu do Náchoda a
poslouchám swing; dočtu Smrt krásných srnců - a nezbejvá mi nic jinýho, než
se vypravit k Berounce; a tak, když odložím Něžného barbara nebo Pábitele,
nemůžu spát a hlavou se mi honí - kromě jinýho • i ta Ubeň

Tak teď ka mě poslouchejte: ten barák mi nedal spát, řeknu vám to na rovinu,
abyste si snad proboha nemysleli, že m ám kvůli tom u nějaký mindráky nebo co
• vždycky jsem nenáviděl naše televizní inscenace o rozvrácenejch rodinách,
kde m alý dítě shání mamince, občas tatínkovi, partnera, teda já nevim, jak to
působilo na vás, ale m ně z toho všeho bylo vždycky špatně, rozumějte, já totiž
vyrůstal sám a matkou, a ne že by mi to bylo jedno, že s nám a táta nebydlí, to
fakt ne (vlastně mi to chvflema dost vadilo), ale i když jsem byl malej, nikdy mě
nenapadla taková slabomyslnost, abych m ám ě někoho sháněl nebo tak,
chápete?, protože si myslím - a myslel jsem si to i tenkrát • že je to její věc, a že
by jí nějaká moje aktivita v tomhle směru asi bolela; helejte, já nechci říkat, že
jsem byl nějaký zázračný dítě, ale v tomhle jsem měl podvědom ě vždycky
jasno, zkrátka, nechal jsem to na ní, myslím, že jsem byl v tomhletom hrozně
dtlivej a vnfrnavej, prostě mi bylo jasný, že je to její věc a basta, protože do
tohohle jí přece nikdo nemůže mluvit, co myslíte, vy nádhery, který píšete
takový uhozený scénáře, ale nikdy jste nic podobnýho nezažili?, tak to jen tak
na vysvětlenou, než se pohnu dál, jestli vás to teda zajímá.

Obrazovou publikaci POZOR! DŮM DOSUD OBYDLEN obdrží každý člen SBH spolu s
HAŇŤA PRESSEM č. 7 v září 1990.

Robert Nezval: PROMĚNY aneb BALADA O LÉTÁNÍ
Pavel lljič Amadeus Kočka
rytíř Robert Nezval von Schwarzemberg
Vylez si na na řím su a hned dolů skoč,
vždyť létat je tak snadné, bát se nemáš proč.
Vůbec se nebojím, jen mám trochu strach,
že si zlomím nohu, má křídla jsou m ůj vrak.

Na Kartové mostě sedí chuligán,
čumím na něj z vejšky, vždyť jsem to já sám.
Vedle přítel malíř, p ře d ním klobouk je,
hodím mu tam halíř, on se opije.
Budem spolu lítat, lítat celou noc.
Noční mouchy chytat, chytíme jic h moc.

Letěli jsm e dlouho až nad Václavák.
Snesli jsm e se dolů, dole seděl pták.
Řekli jsm e mu - ptáku, co js i vlastně zač.
On řek - zrnko máku, jsem ptéč rosomáč

My jsm e velmi krásní, noční potvory.
Nebaví nás lítat, lezem do vody.
Stali jsm e se rybou, jednou jedinou,
v noci je nám zima, podkovy nás dřou.
Protože jsm e vlastně párek sivejch koni,
bílejch jako mlíko, co nám v uších zvoní.

Pekelně se soustřeď, čím se stanem teď.
Z malíře je slavík a ze mě je sleď.
Přestaly nás bavit tyhle proměny,
jdem se raděj bavit na most kamenný.
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Kousek za tím mostem, jo tam hospoda,
v tom staveni prostém je tam vo-voda.
Budeme j i dlouho až do rána pít,
pak nás budou muet oba odklidit.

Potom na u lic i potkáme žen pět,
ony řeknou - chlapci, je nám devět let.
A pak půjdem spolu na kreslenej film,
držet se za ruce a dál už nevím.
Budeme se ženit, vezmem si jic h pět,
dvě by bylo málo, moc zase devět
Ony budou vařit kaši 2 krupice,
velký řízky smažit, kuchat slepice.

Přijde jaro, přijde. Bude padat sníh.
Dívky hlady umřou, co je nám do nich.
V kolenou už cítím, ja k se blíží smrt,
na ta líři dneska nemám a n i... no zkrátka vůbec nic.
Nic p ře j není věčný, ani tahle balada,
tak ji zapomeňte, vlezte nám na záda.

Občané, rozejděte se prosím. No hergot, vlezte nám na záda!
Jménem zákona, rozejděte se!!! A id ....

[Ze sbírky SIAMSKÁ DVOJČATA (Pl 102, sešit, cena 5 Kčs). O Robertu Nezvalovi se zmiňuje v 7. dopise
Dubence (Živoud řetězy).)
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