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JAZZsTOP-časopis vydávaný nezávisle, členy JAZZOVÉ SEKCE.
Omlouváme se Čtenáŕum za ponékud delsí odmlku od poslední ho čísla. Je to jen nasí vinou. Toto číslo bylo v tiskú
od ledna do kvetná 1988. Šestka je už na ceste.
Vaše redakce

Magor
K A R L O V I

S R P 0 V I

Kyrije v prdeli je,
krédo taký.
Usmál se Karel Srp.
Na nebi roztáhly se mraky.
.

/

9. ledna 1 9 8 8
/ukážka z chystané sbírky I. M. Jirouse- Magoruv soumrak/
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DÍKY VŠEM
členúra i neclenum Jazzové sekce, kteŕí v uplynulých mésících
podporili společnou vec.
Není čas na pathos: bekce rozrazila prostor dalším občanským
kulturním aktivitám a je nutné toho využít.
To, co vybojovali naši pŕedčlenové v 50.1etech, nemuseli jsme
my v 70. To, co získame nyní, nebude treba obhájovat koncern
tisíciletí•
Je to sisyfovská práce, ale postrkuje vývoj dopredu.
Pracujte, drete, zatnete zuby! Slovy klasika: Zamekte jevišté!

Praha,22.1.1988

Karel Srp

V Praze 11.1.1988

Ahoj redakce

!

Pred nékolika dny jsem byl propuštén z kriminálu a proto jen stručné:
JAZZsTOP 3-4
1/ str.52/53 JUDr. J.Prúša: Jazzová sekce se od r.77 nékolikrát pokoušela o vétší či menší organizační zmény nebo o
samostatnost. Bezvýsledné. Souhlasím, abyvse v této úmorné
práci pokračovalo, i když se hodné ztotožňuji s JUDr.J.P.
2/ Dékuji za dúvéru členúm JS /J.Tuček, str.60,Redactorus,
str .6 9 aj./, ktehí správné zapochybovali, že bych po sedmnácti letech se hodlal pripojit k likvidaci JS. Jediné, až
rozhodnou sami členové, treba v retferendu.
3/ Jak vyplývá z rozeslaných phihlášek äo Unijazzu, nebyl
jsem vybrán do prípravného výboru. Pŕesto se domnívám, že
bv
y bylo dobre, kdyby u nás další zájmová organizace vznik
la.

Dekuji za úžasnou podporu, které se v uplynulých mesí
cícb Sekci dostalo. Dékuji za uvéznéný výbor i za sebe.
Každý,, kdo se za nás postavil, múže počítet s tím, že se
za nej Sekce vezme, kdyby se dostal do podobných potíží.
S prátelským pozdravení
Karel Srp
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Prišli ráno za pét Šest* Napadlo mne, že ve Vídni bude
o Čem mluvit. A taký bylo a bude. Nejenom tam. Chovali se
nadmíru tiše. PlaŠe i lstivé. Pred každým šáhnutím pod ma
trace vyčítavá vhlédli: Co jste nám to jen provedl... No,
psychička jak z PjeŠčakovy Kriminalistiky, část druhá. Pak
vzdychli a zalovili. Málem jsem je povzbuzoval, kdybych se
s nimi ovšem bavil. Odnesli pár ptákovin, které nakonec
pred soudem nepoužili.
*
Po desáté jsme byli v Sekci. Hej jako pred Tuzexem. Sa
mé nadýchané bundičky a elegantní kravatky. Čtyŕicátníci
v tesilu. Vizáže jdoucí na jisto. Predstavili nezúčastnenou
osobu ze zákona ovdomovních prohlídkách. Ženu. 0 její sym
patie jsem ani netuk. S bundičkami byla hned kámo:MAle ne,
tohle vokno je na fotce vejš než tady, to musí bejt nékde
jinde, vôni určité.mají ješté néco jiného", znalecky popo
háňala profíky pri identifikaci.snímkú. O návštévních stre
dách prolejzala Sekci - a možná i mimo. Tesilák si mne zméM 1 : " A pan Srp nám asi nepekne, kde maj další místnosti, že
né!l!" Pan Srp pomyslel na knihu Járy da Cimrmana Zbytecné
otázky v kriminalistice a podie toho se zachoval.
Prípad se rozjíždél. Auta brzdila, prudce štartovala.
Výskakovaly z nich neproniknútelné tvare. Občas vrhly vý
znamné pôhledy. Gesta jak to odsejpá. Tolik ani sami nečekali. Prolínaly se profesionálni zájmy. Ten si odnášel to,
jiný ono. V Sekci si daly sraz všeehny složky. Ostré rezaná
sanice sjela bleskem asi začátečníka, který pípl, kdo tomu
tady vlastné velí...'Asi bílá bundička. Ta mi rekla, že od
této chvíle platí zákony, jaké určí ona. Nezdélo se mi, že
méla na mysli socialistickou zákonnost. Nebo možná právé tu.
Hnédý uzel na kravaté predvedl, jak mne imituje v tele
fónu. Zrovná volal člen, který o razii slyšel z Hlasu Ame
riky. Hnédý uzel perfektné nasadil moji barvu hlasu, kaden
cii a slovní väzby. Právé, když hodlal z člena vytáhnout
adresu, jsem pa néj zafval. Ztratil glanc. Švihnul se sluchátkem, vypénil ô vybéhnul se mnou na chodbu, aby byl jsksi bez svédkú, no... Pozdéji jsem jeho typy potkával na Buzyni a jinde. Méli .tepláky a pouta. Vnitro jevvyhodilo,
strana zavrhla^ bez petitisícového základu. Knučeli, bonzovali, usilovali o pfízeň:"Karle, véh, já jsem nikoho nedal
zavŕít* Jen jsem shromaždoval informace a zvládal do agenturních spisô... Trásli se, ab.y se osta+ní o nich nedozvédéli, že jsou policajti. Každého zapŕísanali, aby to dál neríkal. Nezapomenu na gol phi jednom výdeji obédú; Záhadný
právnik, který délal venku manuála. Občas šikovné zanadával
na bolševiky. Asi ^politický, nikdo se neptal. Pak to provalil mukl, který vydával polevku. Dal si záležet, aby to os
tatní ve fronte slyéeli. Protahoval. hlas .... jéé, pane vyšetŕovateliíi, co vy,,, co tyv.. tady**. Prej pan vyŠetrovatel pri domovní prohlídce čornul néjaký love a kamarád ho
bonznul. Asi sto tisíc.
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Hnedý uzel mne vmanévroval zpét'do místností* Na začátku
orohlídky se všem líbily plakáty, které visely po sténách,
často v nékolika vrstvách. Dokonce se rozhodli je pietné
sundavat, pri čemž jeden prozíravý civilista podotknul, co
kdyby se to muselo vracet. Hnédý uzel vylezl na psací stoly,
které byly oodél dvou stén. Nejprve shora dolô, pak zdola
nahoru a nakonec nekoordinované začal plakáty rvát. Chrr,
chrr. Vyskakoval, napínáčky držely, nékde byly couláky.
Chrr, chrr. Když slyším slovo kultura, sahám po revolveru - to už' nékdo ŕekl. Chr.r, chrr. Ostatním to bylo traoné, i
bílé bundičce, tes-ilákovi, konfidentce a deseti dalším.
Zapnuli kazeíák. Ozval se prsní zpév Toma Jonese o zelené
tráve. Hnédý uzel rval: grýn, grýn, chrr, grááás, chrrrr - no, dávám to režisérôm zdarma k použití, vlastné Copy
right by mél poskytnout hnedý uzel. Prohlížím si fotku jed»
né zdi: Jsou tam. Jsou tam vrypy po jeho nehtech. O Beglesi, vrahu, se kterým jsem dva mésíce bydiel. Kvôli cti jsi
nejprve bodnul do krku a pak kudlu zalomil v bíiäe* Krve jak
z vola, ríkával jsi,- védéi jsem^ že má dost. Pak jsi se šel
udet. boprvé ve vézení. Jak ty jsi nenávidél lháíe, zločféje, fétáky, jakého lufta z tebe mají podobní všiváci...
Väzbu na nás všechny vymyslel prokurátor Josef Monsport
na návrh'kapitána Viktora Spirka. Bylo to z druhého na tretího zárí. Monsport s pisárkou byli sladce ospalí. "Chcete
se odvolať?" a písarka se mohla uchechtat. To mne zaujalq
víc, než Monsoortova podlosť. Premýšlel jsem, jak se z pomérné mladé a hezké ženské môže stáť krava. Automaticky ríkám jo, jo a furt o tom dumám. Pokousela se ovládnout a všelijak jí v obličeji pŕeskakovaly svaly. Možná je vožralá,
ooakuji jo ,jo a pak: To je sranda, co,. sleéno... Monsport
vyjekne, mluvte ke mné a písarce spadne ksicht do klávesni
ce. Odvolání šmahem zamítnul.
.Kriminálnici neoplývaj í spisovnou češtinou. Môžete je
posíouchat na pôl ucha. Jejich véty jsou 2 profanovaným výčtem vulgarismô, pouze nesmite pheslechnout klíčové slovo,
které se nalézá nékde uprostred nadávek. Všichni ale ovlá
da jí: Vaše štížnost se zamítá jako neodôvodnená, prípadné.
Vaše stížnost je nedôvodná. To záleží na blahovuli prokurátorô.
Vinný i nevinný v kriminále pozná? jakou hodnotu mají záko
ny a jaké z nich plynou povinnosti a jistoty. Proto tak velké orocento sebevražedných pokusu, činô ze zoufalství, spolykaných lžicí, zaoalo.vačô a špendlíkô tam, kde by často
stačilo vyšetŕování na svobodé,nebo jen pár preš zadek.
Inventarizace Sekčních a našich vecí probíhala rýchle.
Co -jsme nestačili za dva roky, zmákli bezchybné* Odmíta.l
jsem nabízenou stravu. Z cely v Konviktské jsem mél krajíc
chleba, který jsem držel v dlaních prevážaných pouty. "V .
kriminále ješté nikdo hlady nezemrel, vite, pane Srp” , sta
ral ee bílý baloňák. On byl obzvlášté poznamenén povoláním,
jck se zrníním dál. Inventarizační soupis proto vypadá takto:
Pod sebou položky a počty kusu. Pak veta: Ve 12,oo nabídnut
obed. O^mítnuto pro nechutenství. Sloupee pokračují zabavo- .
vanými časopisy, kazetami, pásky atd. 18,oo nabídnuta veče
re /napíš tam, rekl jeden/: karbanátek, horčice a okurka.

*

Odmítá pro nechutenství. Ve 22, oo nabídnut salám atd. Mys
lím, že se mihnul i rízek. Když jsem. se vraceli, hnédý uzel
naladil monolog o jídle. Sugestivné líčil menu na rodinné
oslavé, proti kterému je vládni recepce v Anglickém králi
hadr. Pamatuji na kaštanovou omáčku a koncovku: Nie* Nezbylo nie. Všechno, Všechno se snédlo. Nie- V autu se rozhosti
lo ticho. Zrejmé patrilo k instrukci o hladovkáŕích. Zasta
vili jsme na červenou u výlepové plochy. Poprvé vidím Joskúv olakát na kulturní akci Slušovic. Mám radost. Snad ho
vidél i on. Kaštanovou omáčku si môžou strčit do ....
Bílý baloňák mél nékolik trefných poznámek, jejichŽ
vhodnost nasazení si asi nechal odsouhíasit. V pčedcházející vété jsem automaticky napsal plášt, protože se mi vyba
vil proces s tzv. bílými plášti koncern dvaapadesátého. Tehdy Stalin obvinil lékare, že jej chtéjí otrávit. Jako kluk
jsem to prožíval a hezky to popsal Erenburg* Ješté pred
bŕeznem 53 , kdy Josef Vissarionovič pMrozenou smrtí skon
čil, doktory rehabilitovali. Popraveným to bylo houbyvplatné, ale slovo plášt se mi poji s bílým a naopak. Baloňák
mne zcela vážné pŕesvédČoval, že "mu jednou pfíjdu, bude to
teda za dýl, pane Srp, to jo, podékovat, jako mu dékují jiní, kterí spokojené' vyšli z kriminálu a tež mu na ulici dé
kují a zdraví. Moc mu dékují, protože pochopili. Vy ne,
pane Srp, vy ješté ne, ale pochopíte, podékujete. Budete to
koukat. Pozdravíte, podékujete. A co my toho na vás, pane
Srp vime - hmm, a zahledél se do policejniho dvora - jé, co
my toho na vás vime...sám pochopíte, podékujete,"
Vcelku se vnitráci chovali korektné. Jakohy to nebyli
oni, kdo vás dá za katr. Privedli zarostlého vézné: Copak
vy nemáte na Ruzyni možnost se denné holit?! Co, že jednou
ťýdné a společno'u žiletkou a štétkou pro tŕicet lidí..?
No, to je strašné.í Obvinéný, nastavte ruce, aí vám dám
klepeta... U vyšetfovákô a v kriminálech není treba néjakého násilí k doznání. Právni rád poskytuje volnou ruku pro
jakékoliv jednání. Dostanete papír, že jste jako vedoucí
orodejny kšeftovali s kradeným zbožím a nikomu nevyvrátite,
že jste v uvedené prodejné nikdy nebyli, natož vedoucím, že
tficet let makáte u dráhy. A stížnost? Treba jako v tomto
nesmyslném oŕípadé? Nedôvodná, Mukl dostal se čtrnáctidenním zpoždéním papír, že má nastoupit výkon trestu. Nedostaví-li se, bude phedveden a zaplatí pét stovek. Mukl byl ale
již tri mésíce zavhený... Oba prípady jsem mél v ruce.
K čemu rozbité huby. Stačí papír y jehoŽ nesmyslnost ne
máš možnost vyvrátit. Téch dopisô prezidentovi, federálu,
generálni prokuratúre... zcela zbytečné. A na dozorového
prokurátora čekám dodnes.
"Déláte to dobre, ale ve špatné dobé," poznamenal ci
vilista. "Vám by se potíže hodily," hulákal jistý major.
"Hodily, Srp, moc hodily". Ptám se: "Chcete mne vyprovokovat?" Major se uv'ôlnil a sympaticky usmál: "Ne, na to jste
^ost chytrej." Oba názory dokumentuj! bezradnost establišmentu nad prípadem Jazzové sekce. Dojednoho védéli, že
šlápli vedie. Kdo se zítra prihlási k tomu, Že je pôvodcem
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rcpresí. Kdo na mne svalí, že ósem to byl j á. VžcLyč to j*yl
on... Slyšel jsem jednoho z nich: Zavrít byla chyba, pustit
byla chyba.
Sekci obrovsky podržala mezinárodní.’solidarita a statečnost lidí doma. Je to historický moment, ktéry by se mohl
rozvinout v osmičkovem desetiletí. Lide pochopili, že kyslík,
který ubírají nám, uberou v sem. K čemu synkopy, když nebude
co dychat.--VyČítám si, Že jsme nékdy stáli stranou.
Človek si musí nejprve séhnout na dreň zla a pak začne jednat
jinak. Mení se doba. Možná, stačilo čtvrt roku a zavrení 3 sme
nebyli - ale když slysím, Jak rozháne3 í mírová siiroméždení,
Čtu^v JÁZZsTOPu, ve VOKNE a jinde, jak zachází s mladými,
když mám napichnutý telefón, sebraný pas* že pry 3 Sem nepritel republiky a téhnou se za mnou boty, nejsem slepý. Drív
to hfslo razili Komunisté, nyní Reagan: Dúvéruj, ale
provéruj.

0 ČESKOSLOVENSKOM VSZEffÔTVÍ
shorník
Vydala CHa RTA 77, druhé vydaní Praha 88
114 straň A 4
Sborník 3 © sestaven z prací deseti
znémých autoru a jednoho anonyma. Láva
nám nahlednout za^vysoké zdi tzv. náp
ravné výchovných ustavd v Českosloven
sku. V drtive vét--ine se čtenári nas kýtají obrazy takrka hruzne, v k&ždém
prípade neradostné iluzí zbavující.
Vyjímku snad tvorí jen "Idilka pod Ralskeín" od 0 . Veverky. Ve sborníku jsou
déle zastoupeni autori Eva Kanturková,
Jaromír Šavrda, Jirí Wolf, Eduard Vacek,
Václav Havel, Lenka MareČková, Augustin
Navrátil, Václav Benda a^Jan Litomiský.
Vydéní je opatreno uvodem >d' Petra
Uhla a biografickými a bibliografickými poznámkami od Jirího
Gruntoráda. Oni také sborník sestavili. Cenný je ve sbcrníku
uvedený Dokument c. 16 CHARTY 77z kvétna 1978 o českpslovenskem vézeňství a kópie vyrízení stížnosti.J.G. na kvalitu
jídla ze dne 8.6.1982,' která dokladuje,jakým zpúsobem jsou
vyri 2 °vány stížnosti odsouzených. Sborník není rozhodné od.počinková ani jinak líbivá četba. Je to kruté reálný popis
skutečnosti prožite autary na vlastní kúži. tfčelem však nebylo nahnat čteháŕi strach či ho zbavit i 'toho mála nadeje
ve spravedlnost, co máme $ešté uschováno po kapsách. Ale
jde o svedectvíjke kteremu mfižeme svobodne zaujmout postoj,
takový, jaký nám káže naše svedomí^ A tedy nemohu jinak, než
Vám sborník 0 Československom vszeňství srdečné doporučit.
Praha kvéten 88
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S redakcí JAZZSIOPU

hovorí Karel Srp a Joska Skalník./Praha.10.2.88/

redj: Seknete nám jak se vyvinula situace mezi Jazzovou sekcí a Unijazzem.
:Základním kammem je Jazzová sekce.Já jsem v Jazzové sekci,venoval jsem tomu kus života.Ne chci se stále vracet k podstaté,ale kaž
dému je jasné,že sila Jazzové sekce je práce>realizace ráznych konc.ertú a projektú,predevším pak vydavatelská cinnost.Chceme makat a
vime jak.Hodné lidí nám fandí,pár nepreje.Tak co v tomto pŕípadč?
Snad je to jasní*Je to vše otázka času#Jsem reálnym optimistou*
Y Unijazzu nevidím v Žádném pripadá východisko,i když v tom m£že byt'
jedna z mnohých dalších aktivit.Opakuji znovu:Základ je JS,ten nikde
nezhorí ani' nevymaže.Potom si myslím,že Unijazz Čeká Silená apokabyrokratické mal^nária^pokud bude vúfcac schválen.Kdy to bude
a co z toho sbad'ei'Os'Obné však mé nezajímá a vúbec nebaví p.c mnohá '
a mnohá zkušenostech nšjaké úíední jednání.Jsem v podstatč z jiného
testa,baví mč tvorba,konkrétni práce a pŕedevším její vísledek.
K. S. :Unijazz oeká druhé kolc^povolaní nebo definitívni zamítnutí.
Pfestože občané ma jí die zákonú právo se sdružovat,už nyní delá
kolem Unijazzu nékdo dusno.Víme kdo.Sekce se v minulosti chtšla néIxlikráte oaamOôtartnit,ale Ministerstvo kultury to pokaždé znemožnilo.Co udélal Unijazz je legálni a co dčlá Jazzová sekce je rovnéž
legálni a vždycky bylo.To vime všichni,ví to* cely svčt.Nám obéma je
však nelegálními zpúsoby v práci bránčno:došlo k paradoxu,že ten,kdo
rozhoduje o legalité a má dbát nad dodržováním,zákonú se dopouští
diverze.Národ míval taková dvč prísloví o božích mlynech a vítézství
íraydy.Lituji dnešní mladé úredníky az se to na nš Časem provalí. * •
Jazzová sekce se nemíní ponižovat.Kultúrni vývoj nejde zastavit a ka
ždá dobrá vše vzniká z prúšvihu.Ien,kterí byl rozpoután kolem naši
Jazzové sekce je nejvštší za 40 let.Sekce jede podie organizacního
rádu*ktery jako součást stanov Svazu hudebníkú schválilo vnitro a
a kultura.Držíme se Ústavy ÖSSR a Helsinských dohod.Sáhne-li kdokolí
na jediného člena Sekce,pak se dopouští porušení techto základních
principú státu.Stát uznává UNESCO,UNESCO Jazzovou sekci.Stát nechce
"nr: -ovOu sekci.Tak jak +c je?Vybor pracuje v tomto slcVnís
r*

já pŕedseda*Joska Skalník místopŕedseda,Vladimír Kouril tajemník.
Členove výboru Jirí Exner a Čestmír Huňát.
red^Jaké bude postavení JS v pŕípadé schválení Unijazzu?
J^S^sPokud jej schváli,budou jej mit určití lidé na starosti.
To znamená kromé prsdsedy,místopŕedsedy a Částečné i tajemníka*
Agendu Unijazzu má na starosti Jirka Exner.
K.S.sVidél jsem poslední smérnice,já& má byt rízena kulturaV
1 **
i
kdo smi v oblasti zájmové umélecké činnosti existovat.Nic opti
mistického .Ale to nás píece neprekvapuje,My existujeme pro lidi
a ne pro úrady»Znám za ta leta obojí dostatecné dobre,a po krimi
nálu zvlášt♦Budeme proto i nadále duslední,neústupní ze zákona,
pravdomluvní a nebudeme zapomínat.V živote jsem prežil pét ministru kultury,spolu se Sekcí pheŽiji äestého.
J^S.^Kultura vzniká pŕirozenou cestou,to znamená z potreby,zájmu
a tvorbou lidí»Nikdy direktivními naŕízeními,néjakým výmyslem ani
plánováním byrokratické mašinérie nebo kohokoliv podobného...
redhDomníváte se,že v této sítuaci budete schopni tisknout a vydávat* časopisy,’bulletiny atd. ?
J.S.sPokusíme se o to,Chceme to,ale pokud jde o Jazzbuletin,ten
už dávno skončil »Máme vymyšleno néco jiného v návaznosti nav.nej*
Poslední vyšel v roce 1981,pak byly zabavený rukopisy ,jazba-1o jsme
všechno zaplatili-takže ,Jazzbuletin to nebude, ta prodle-va. je prí
liš dlouhá.Jsme i myslenkove dál.

•■

návratu z kriminálu vidím,že se sekČní aktivita rožlila
do dal‘ších oblastí.Potkávám Sekční lidi všude,kde o néco jde.
• .•
To b’yl i cíl-jakýsi učňák.Mám s toho dobrý pocit.I kdyby teoreticky
naše Sekce mela zahynout,kdyby nám utali hlavy,nebo kdyby se spl
nil podiv funkcionáre MK ČSR,že nás ješte neprejelo auto,pak lidi
tady zústávají dál a nikdo to už nikdy nesmaže.
J.S.:To,že vznikájí aktivity rúzných lidi z JS,tak t o .už jsme qhtéli mnoho let;aí lidi sami s néčím prijdou.Praxe byla do určité doby
taková,že existovala redakce JS,existovaly materiály JS,do redakce
se sjíždéli členové a odebírali je.Mé osobne mrzelo,že pčjedou,
seženou co potrebují a zase odjedou.Že jim to stačí.My bychom chtéli,aby s néčím pricházeli,i kdyby to méli psát jenom v péti kuse ch;
a í si sami zakládají časopisy,kluby,výstavy,at vznikájí aktivity-treba menšího rázu.
red íTo je rozumná alternativa,protože jestli Sekce bude pokračovat
takŕka v "ilegalite”,bude nutné,aby lidi svou vlastní iniciativou
pŕispívali a tím Jazzové sekci pomohli.
J.S._sMyslím,že slovo "ilegalita" pomalú mizí.JS není v ilegalité,
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k tomu, co délá,se taká vefejne h lá s i ^Nazval by ch to spí S nezávislou,
č in n o s tí, ak tivito u .A ne jenom vydavatels^kou^ale ..i. další^My-se nemáme
proč schováva t , chcenie to d élat verejné.
red^Jisté existuj í nezávislé skupiny lidí,kte?í porádají koncerty,
festivaly,vydávají časopisyfknihy.Existuj! i nezávislí jedinci-viz Petr Cibulka.
g^S.^Jsem parnétnikem a múzu ííet,že ani pred osmašedesátým nevycházelo tolik samizdatú,nebylo tolik nezávislého kulturního déní.
Nastal velky posun k samostatnosti,odpovédnoati k sobé a k charakterové najbližším lidem.V podstaté se pŕevrací to,kdo je dnes via«
stne v opozici.Nastávé chvíle,kdy naopak moc bude usilovat o naši
pozornost a chtít nás získat.Žatím to bylo pendreky a trojanovský
mi zákazy.Napsal mi člen:”My je už dneska nepotrebujeme.Máme dost
svého vyžití”.Je to nadnesené,ale dochází k tomu.Navzdory,že i ve
štátni sfére občas vyjde dobrá kniha,film i hudba.V každém pripadá
je stále víc a vie lidí,ktorí štátni kultúrni produkci berou jako
pŕíchuí k hlavnímu jídlu.Ôlovék znalý situace ví,že nejde o néjakou
politickou opôzici nebo válku s establišmentem.Jde prosté o neaéjem,
nedúvéru a opatrnost k oficiálnímu.O hráz proti prekrucovaní,
neinformovanosti a nékdy i lžím.A právé tomu chtéjí určití lídé zabránit.Kolikrát se jenom za móho života prepisovala histórie.
Sám jsem byl vyhozen ze školy za to,že jsem četl tehdy prísne zaká
zaného 5apka,konkrétné Hovory s IGM.Kolik se u nás postavilo sôch
a zase zbouralo,co se spálilo knih atd.Déláme v Šekci jen to,čemu
véríme.Historie nás poučila,Že múŽeme dúvérovat jen lidem,kterí
sdílejí stejný osud.
J^.S .^Paradoxní je, že rukopisy ,kt e ré nám zabavili v nékterých prípadech vysly*ve státních vydavatelstvích.To,za co jame byli vyšlichá
ni a jsme pronásledováni,se v nezmenéné formé ukazuje na prodejních
pultech.Stát najednou zoficiálnél naši práci.Práci die néj nelegál
ni organizace.Jak to tedy je?
red^Nyní tedy jsou členove JS a Členové Unijazzu.Jaké budou konta
kty na výbor?Qbnoví se tradiční návštévní stredy?
K.S.!Výbor JS jsem uvedl.Zásahy do a dresáM udélaly malinký chaos.
Prihlášky do Unijazzu byly rozeslány všem členúm JS.Jejich text
nebyl presný a nékteží Členové nabyli dojmu,že Unijazz má nahradit
JS a proto nereagovali.V další fázi byl organizační rád Unijazzu
rozesílán jen tém,kterí se do néj prihlásili a zbylí Členové Sekce najednou zústali stranou.Sekce však počíté se všemi lidmi,kterí se do Sekce i Unijazzu prihlásili.Prosím však ty,kteŕí hodlají
j? : >ho nebo druhého vystoupit,aby nám napsali-tfeba m. adresu

J. ,z stopu.Čistí se krsv a každý má šanci*Je to rytmus doby*
J.äiiOhceme,aby aktivisté máli vštší odpovednost.fiťby pracoval;’ kra'
je.Zmínil bych se ještš o jedné veci;Ve vašem časopisu jsem četl
kritické články na výbor JS nebo na činnost JS.Z určitého duvodu-a podstatného-se čekalo na Karla Srpa.Vznikly určité zmätky nebo
spíše nedorozumenítPokud jde o jednání na Ústavu pro kultúrne vý
chovnou činn os t, ne učinil výbor ani jeden ústupek.Dokonce jsme pre
dložili návrh na celoštátni diskusi o kulture,což je v současné
dobš nezbytné.Prišla jediná odpovšäz nakladatelství Práce, že pŕipomínky berou na zŕetel.To bylo vše.Osobne jsem proti tomu,aby se za
sahovalo do štruktúry JS.To znamená proti rozesílání prihlášek do
.Unijazzu,ale i s temito členy Sekce poČítá a vše je v porádku.
Nede rozumení vzniklo z textu na pŕihláškéch,že jde o vznik jakési
nástupní organizace.To mnohé členy JS rozlítilo a meli pravdu.JS
nikdy nezanikla a je jí zrušení by odporovalo Ústave,Helsinkám
i stanoviskum mezinárodních právních komor,které se postupem úradu
proti Sekci zabývaly a sleduj í naši činnost i nadále.
Jo_S<*£0d počátku Sekce k dnešním dnúm došlo k fantastickému posunu.
Xdyž si vzjpomenu,jak jsme začínali,nebylo by mnohé z toho dnešního
vubec možné.Dnešní časopisy ma jí úroveň,kvalitu a rostou jako houby po dešti%Velice se mi líbí Revolver revue 5 klobouk doku.Dobrý je
kritický sborník,Host a další a další.
K^S^^Je toho moc,nedá se to sledovat^ale musí.V každém časáku se
objeví néco dobrého,co by se dalo pro Sekci využít.Klobouk dolú i
pred lidmi,kterí zajištují redakci a výrobu.Už to je samostatná
tvúrcí činnost.Československý samizdatový polygrafický prumysl má
opravdu zlaté rúče.Československá samizdatová expedice také.
A českoslov/ prumysl samikazet?No,svetová úroveňlA videožurnály?
Dechte si pŕát.
red^Uedávno jste vydali Zubovu publikaci také zajímavým zpúsobem...
J_rS_._s.Do dneška je to pro nškteré lidi záhadou....
rcd_sJe to záhadou i pro nás,ale je to dukaz,že to funguje,Že to
jde.JS však dává materiály nyní zadarmo.Já jsem dva roky nezapla
til príspevky a chtŠl bych.Prób je neinkasujete?
E aS*£Jsme legálni a chceme,aby platby šly preš bankovní konto.To
nám však vnitro zablokovalo.Chceme dodržovat predpisy pro obeh pe
ne z a nesmime...
J^S.^Naše činnost byla nazvaná nedovoleným podnikáním.Výrobní cena
p.psledního dvojčísla buletinu bylacdhadem preš 60,- korún.Roční
príspevek byl 40,- plus 1 0 ,- zápisné.Rozdíl jsme doháneli v petioech,které nám v prúbéhu rozpracovanosti často zabavovali.
“
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z^e jmš zaplacené.Naše finanční bilanee byia nauatála hezky nspjatá.Byli jsjne stále v prodčlku a aktíva mšli v neprodaném zboží,
o kterém jsme nikdy nemohli ríci,Že je Členove odeberou.Byl to ne
pravidelný .zisk,avšak faktúry od podnikú byly velice pravidelné4
Proto ty penalizace apod.
K.S*jMladý svet a Matzner nás narkli z neplacaní daní.Tuším okolo
dvou miliónu.Vedeli,že nám nikdo nedovolí verejné se bránit,a tak
se spína valila jedna ža druhou.B soudu se však neplacenf vúbec neprobíralo,ačkoliv polície udelala dva znalecké posudky z oblasti
ekonómie a hospodárení.A že by nás vnitráci šetrili,se snad nikdo
nedomnívá.Proto jsem se pri soudním líčení znalkynš zeptal,zda-li
je možné z hrubého príjmu okolo miliónu a pul platit dva milióny daní.’fOvšemže to možné není”,odpovšdšla a usmála se.Nakonec nám soud
vymšril to,co jsme dali za telefony,známky,obálky,igelitové desky
atd.,což dčlalo málo preš 60 000,-,a za to nás odsoudil« V rozsudku
se píše,že u nikoho nedošlo k osobnímu obohacení.Dokonce by lá akti
vita Sekce pochválená,pred lidmi v sále Joska a Vladimír Kouril.
Mimochodem,kdyby mšlo být Joskovi proplaceno p&es výtvarný fond
to,co pro Sekci udšlal zdarma,dčlalo by to píes púl miliónu korún.
Odsedel si na tvrdo čtyri mčsíce a má tri roky podmínku.Chco se nškdo z oficiálú divit,že jdeme vlastní cestou?Že s nimi nechceme dý
cha t kyslík?
rečUUsilovali jste nekdy o dotaci?
K^S^Ano#Jednou.Ministerstvo kultúry ji zamítlo.
J. S.^Jéden dodnes ne&námý týrobní podnik nám ji nabídl.&pštnč jsme
se do.zvedšli, že ji kdosi z vyšších mís t zamítl,.
red^Napfoti tomu každý klub SSM dotace dostáva... nebudu indiskrét
ni, kde t.eä bude Sekce brát peníce na další činnost?
S^S^a^J^S.^/smích/No. • indiskrétni .Hudba nezná hranie a dpbročinnost pŕátel také ne.
jVzpamínáte ve Wajdove filmu Olovčk z mramoru,jak délrtíci pri
šli z penezi za manželkou,která mšla zavreného muže?Ríkali,promiňte
polštinu,-to jest taká solidarnošč . 4 z té malé vznikla ta dnešní.
red^Spousta lidí chtéla vaším rodinám také pomáhat,ale byli jsme
varováni,že je to trestné.Mohla by se udčlat nšjaká sbírka,ale jak
1
je to s právními predpisy?
K. S .^ 0 to jim jde,aby mezi jednotlivce vrazili klin,ale bezprávni
je pokus o likvidaci naši Sekce atd.Dne s se opet prehodnocuj! dčjiny a včerejší právo je dnes omylem.Sekce odesiala úradúm desítky
dopisú a také mela právo na odpoveá.Ona ji však dostane,o tom není
sporu.Sbírka na zavŕené by byla možná bezprávni,ale zvážme,kdo by

z.ám *0

piíáu© upCral,® vime,jak se zaehovat.

£.i§.*2 Za jímavé je, že nebylo trestné zarazení našeho konta/penežitého konta všech členú JS/,zákazy po telefónu tiskárném atd.
red^Hozhpdl soud 1 néjak o majetku Sekce?
K. S.jMa je tek y podstaté žádný nebyl.Pouze to,co je evidováno v po
kladní knize a koupeno za sekČní peníze.Ostatní bylo zaprôjčeno
členy.Bohužel,polície brala šmahem všechno a nyní nastávají tahanice.Veríme,že se vyreší.Ústav pro kulturn? výchovnou Činnost,který snad všeehny položky skladuje,nám napsal,že nemá zájem na soukromých vécech.Sítárna byla zcela privátni,sbírali jsme to desítky
let a pak. zapújčili.
red^Podarí se vám délat koncerty?
K±S.sMyslím,že ne všude,kde .se koná koncert,musí byt emblém JS,
duležité je,že ty nejzajímavéjší akce organizuj! naši lidé.
Jj,Si(£Pakt je,že se mnohé zménilo.Príklad:Když jsme délali Pražské
jazzové dny,méli jsme takovou dramaturgii,aby na každý koncert prišly kapely s néčím novým.Treba formou vizuálníhó propojení,rozšír
rením souboru atd.Takže pricházeli muzikanti š autorskými nápady*
V té dobé-a dneska se to potvrzuje-byly X>ny dúležité ne jen tím,
že prezentovaly nové nápady,ale i tím,že se v jazzu objevovali no
ví mladí lidé.Z toho tíeba vznikl Pražský bigband,již tenkrát jsme
experimentovali s laserem,s minimálem jsme začali temer současne
jako v zahraničí,jaká trable byly s Jazzrockem,propojovali. jsme
kumšty, hne d se o tom psalo,nebo se ne.jprve psalo a na to predvádélo na podiu.Pržské Jazzové dny výbojovaly prostor.Muzikanti se
všelijak osamostatňovali a kdyŽ se treba teä dívám na kultúrni
prehlédy,které jsme pro členy vydávali,nazvané Jazz v Praze,tak
bylo bežné,že se mésíČné hrál jazz na 60-?0ti místech.Je to neuvéritelné,ale existují o tom doklady.Je fakt,že loni byla u nás
spousta festivalú,valili jsme oči,čo toho béhem kriminálu vzniklo,
ale vubec nevzniká nová krev.Opét to organizuje a schvaluje úrad,
který tyto festivaly zakazoval.Ne jenom naše.
g .S .sMezinárodni jazzová federace ročné dává šanci mladým kapelám
do 35ti let.Není vúbec žádný výbér.Kde je era Pavla Klikara,který
s mladými kluky tak rozšíril tradici?A také se tehdy zdálo,že není
možné s néČím novým prijít.Ministerstvo kultury ÖSR vydalQ na jazz
spoustu penez.Jako nikdy v histórii.Ne snad kvuli jazzu,ale proto,
aby potlačilo nezávislou aktivitu jazzové sekce.Muzikantovi muže
být jedno,pod kým hraje,ale hergot,proč se to tedy tolik nehýbe,
jako když to všichni délalí zadarmo?Peníze jsou,nesbírají jim pa
sy, jako nám,zavedli placené funkcionáre,kdo chce má desku,v roz-14(

pocta se po$ítá s prodélkem-že by to bylo právé tím?
rečUTakže stávající jazzová organizace na Sekci vydélala?
K . S ^ T o tvrdí i ti,kterí Sekci neustále zakazují.Na nékteré čiftnos- ti by však Sekce neméla.Ze jména na vzdelávací .Možná byciiom ji delali
levneji.Práve tady jsem očekával,že ministerská ruka rozvine své úsilí.Za sedm let existence,se státními penézi,razítky a vlivem,mela
v Pŕaze štát malá Berklee/pozn.hudební škola v USA,kam jezdí na šti
pendium öegti jazzmani/.Nic jedno&uššfho,než postavit á zarídit takovou školu si opravdu neumím pŕedstavit.Jestli se to zdá nékomu nemožné,aí jde od toho*rpro mé je neschopný,ale on to jé vlastne všechno zámér*Brzdit,udusat,zakážat.Žasnú,kam to tryyší progresisté v
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kultuŕe dotáhli,žasnú i nad jejich príjmy,což je prúvodní jev toho,
co délají,Žasnú,kam až klesli.Je mi jich líto,ale milosrdenství je
nečeká*

..

J^S.^Hškde se situace zlepšilas.Dúkaz je G^amorevue či nová Melodie, •
existuje R o c k f e s t * A l e POZOR, zásluhou koho?Nahrávají kapelyjkdysi
v Tribúne vyšel článek Nové vlna se starým obsahem,tam by la napadnuta
Česká rocková hudba,púvodní tvorba a pomJLuveno hodn| kapel/clenove
znají naši odpoveä Rock na levem krídle/.Dnes nékteré z nich natéčí
desky.Síkám však jednojNKZAPOMÍNATiJim a dalším chci vzkázat:PAMA,TOVAT SI A BÍT SVÍiJakmile totiž podlehnou byrokratické mašinérii,zdánlivé popularité a financím,ztratí motivaci k poctivé tvorbé a skončí
Špatné,pŕinejmenším tak,jak mnoho nie neŕíkající šedi.Nesmi udelat
jediný ustupek,Myslím,že se to vztahuje na' všechnu poctivou a volnou
tvorbu*
. .■
K.S^jPo tragickém článku v Tribuné^se zhroutila Melódie,prohloubily
se štvanice na Sekci,vyšly trojanovské zákazy kapel,rušily se festi
valy pár hodín pred zahájením,stííkal se slzák,štvali psi,vyhazovalo
z práce,skandalizovalo,konaly domovní prohlídky atd.Co* lidí kvôli
kulturní genočide 'z počátku -80.let emigrovalo,bylo kumštýŕsky odrovnánô,umlčeno.Vezmu^li to o pár let dŕív,kde jsou Pilar,Arnet,Kraut
gärtner, Jakubovio,Ženatý,Hammer,Vitouš,Folanský,Mráz,fiežábek,folkaŕi
z Karlova mostu,které si mládež stále rozehrává na kaze ty,muzikanti
z Matadors,od Plastikd,z Extempore,kde je Beczi,Král,Konopásek,kde
jsou muzikanti z tzv.stŕedního proudu?Kde jsou spisovátelé-každý
zná.A kdo to zavinil?
Včera jsem potkal skladatele stfedního proudu.Prima človek,svoji
profesi opravdu ôvládá.Objal mé,Populárni hudbu nedélá.Je na chalupé.
^Populárni hudba?To je organizovaná zločinnost, irpovídáu
Dočetl jsem jakýsi další tajný materiál o populárni hudbé určený
tern'nahqre ♦Situace je horší než si umíme pŕedstavit.Nedá se s tím
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hnout, jediné pŕipo ji t .Kšefty popmusic živí i pár mocný ch.Zpív?. jí se
jejich texty,vydáva jí jejich knihy,vétšinou pod pseudonymy ♦Nemuseli
bychom si toho všímat,kdyby stejní lidá na nás neposílali polienjty.
Neexistuje anonymní moc.Známe ji.Právé z toho m?,jí množí strach.
Tvrdíme,že neexistuje sejf,který se pred námi neotevre.Každý se musí
naucit žít s dúsledky toho,co udélal spätného,
Jsme nazýváni šedou zónou. A.no,ne jsme ani druká ani jiná kultura.
Nepodrizujeme se,ale vyhýbáme.Nevyhledáváme konfrontaee.Držímefse
zákona a Helsinských dohod.Každý by je mél znát.Nyní nevydávame kni~
hu za knihou,ale náš prostor se presto zvétšuje.Poznal jsem to po
návratu z vezení.Roste v každfm z nás.Je to imaginárni nepostižitelná sila.Chceme,aby si človék uvédomil,že múze byt zase človčkem,
pravda pravdou,aby se trídil charakter národa.Kdosi to dobre ví a
je nervózni.Nedivím se mu,já bych mel pŕímo strach.Na schúzi Hockfestu kdosi z mocných oznámil,že chystáme provokaci.Poradatelé nesmi
dovnitr pustit nikoho ze Sekce.Pojímá mne takováto starostlivost
kohosi o osu našeho roeku,zejména když vím,kolik toho pro nčj udélal
a déló .My jsme v té chvíli ani neznali program...
Ten kdosi vyvrací pomníky obétem 2. svetové války,pálí knihy o kon~
centrácích,zakazuje výstavy % osvobozování Prahy Sovčty,obíhá naše
zaméstnavatele,byty,čte dopisy.Ten kdosi hásí noviny do koše a ječí:
Jakýhopak G-orbačova.Ten kdosi z toho dobre žije .Muzikanti,f anouške**
vé,lidé-dejte si opravdu pozor na provokácii
Nechceme napravovat svét.Neneseme za néj vinu.Ten náš však chceme
mit malinke lepší,pravdivéjší,bez lži.Proto jedeme dál.Vypújčím
si slávnou vétu:I na naši ulici bude svátek,
Jinačí nebudem.
redkDčkujem za rozhovor.

V dubnu t.r. prišla odpovod ministx'» vni-tra Jungu na roz
klad podaný UNIJAZZem proti rozhodnutí ministerstva vnitra Ö 3 R,
kterým nebyl schválen organizační rád zájmove dobrovolné organizace v oblasti jazzové hudby- tedy UNIJa ZZu . Odpovéd zamítave
stanovisko na trech a púl stranách potvrzuje a oduvodňuje.
Proti to.- uto. rozhodnutí se již nelze odvolat a je tedy'na miste
pováž ;vat jej za definitivní uz»vrení záležitosti pod práčovním názvom jaka UNIJa ZZ známe.
ŽE BY DEPINITIVNÍ TEÖKA
Plne znení tete
odpovedi naj d e ^
te v prístím čísle-ir-
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SETKÁNÍ S JOHNESS WHITEHEADEM

- Jak probíhalo setkání s prvním náméstkem ministra zahra
ničí ÜSA panern Johnem Whiteheadem 7 .února v Praze?
K pozvaní došlo z americké strany. Zúčastnil jsem se jej
spolurse signatári Charty 77* Pan Whitehead prijel predevším
kvôli lidskýcm právôm, jak rekl. Náš tisk o tom pomlcel.
Zcela samozrejmé počíta s tím, že se čtenáh dozví úplnou
pravdu večer z rozhlasu. Jiné je, co si o tom pomyslí tretí
nejvýznamnéjší politik Spojených státô, a jak se rozhodne
jednat.
Naše schôzka byla vyslovene pracovní. V úvodu pan Whi
tehead rekl, že chce slyšet konkrétni prípady porušování
lidských práv v Československu, a že... cituji "toto setká
ní ^pokládá za stejné dôležité jako setkání s predstaviteli
vlády." Domníval jsem se, že jsem v oblasti dodržování lid*ských práv alespon trochu v obraze. Nejsem. Čhartisté
prednesli neuvéŕitelný výčet porušování LP u jednotlivci! i
celých skuoin obyvatelstva. Bezprostredné jsem poznal nézastupitelnost práce Ch-77 a její autoritu v politice Východ
- Západ* Hndné vécí, které jednou budeme pokládat za samo
zrejmé yby nebylq bez jejího jedenáctiletého tlaku a osobních obétí. Nejsem chartista, ale pri pohledu na účastníky
schôzky jsem se stydél za dopis v Lidovkách: Prihlížející
návštévník Dne lidských práv 10.12.87 na staromáku v nem
hovorí o povolené opozici, o jakési její dohodé s kýmsi nahore, o zaplaceném dízidenství. Kolem mne v té chvíli sedélo preš dvacet l$t kjŕiminálô za svšdomí a nezdálo se ml, že
by si pri besedé s panem Whiteheadem byli vsichni jisti^že
tam neoujdou znovu* Já jsem vylezl pred péti týdny. Dopis
však končí typicky česky, nebo spíš kondelíkovsky: Když au
tor strhal dizidenty, spatril na náméstí policajta. Protože
nemél občanku, zdrhnul.
Charta byla první, která poukázala na nedélitelnost míru a lidských práv, rekl pan Whitehead. Já jsem US-delegaci
podékoval za pomoc Jazzové sekci, a protože otázky kolem
naši organizace jsou stále nedorešeny, požádal jsem, aby
Sekce byla nadále "dozorována" zemí, kde se zrodil ^azz. Ve
rejne jsem podékoval také Charté 77. Pan John Whitehead
prijel s mladými a dobre pripravenými spolupracovníky. Bylo
to užitečné setkání, oprošténé od zdvorilostních frází a
planého slibování. V kaŽdém prípadé Sekce je mnohem silnéj,ší než pred zavrenííťt výboru. A pokud jde o Ch-77: ani bych
se nedivil, kdyby s ní začali jednat sovéti.
Karel Srp

PO UZ/VÉRCE
dubna 1988 probehla v pŕilehlém okolí zlikvidovaného
pomníčku Jazzové sekce, zŕízeneho na počest 40. výročí za
ložení OSN a ukončení II. svetové vélky, brigáda, kterou
zorganizovali nezávislí členove Jazzové sekce. Fotografie
a •♦-ext provizorního pomníčku, pro nedostatek místa uverej
níme v prístím čísle.
-R-
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„ ...a až chcípne kocka, tak tady zavládne múj teror !

/Hudba Praha a "Současný stav zábavné hudby’*/
1.

"Mluvit a psát je to jediné, čeho
jsem schopen, pŕestože všichni
vime, že mluvením a psaním se nie
nezméní.

1,Stranické a štátni orgány se problematikou zábavné '
hudby soustavné zabývaj! již od roku 1 9 7 4 ...11, tvrdi na
trinácti stranách strojopisu zpráva, ktorou predloží mini
stri kultur obou našich státú k projednóní ideologické komisi UV KSC. Ďalších 6 straň je vénovóno "opatrením ke
zvýšení její ideové úrovné",
Jinak ŕečeno: ti, kterí nejméné 20 let potlačuj! tvúrČí
pokusy mládeže /nejen/ na poli hudby, sepsali zprávu o problémech a iniciativné navrhli "opatrení”. Pripomíná mi to
prastarý kreslený vtip z Krokodýla /ruského "Dikobrazu”/:
velikánský kocour úredník blahosklonné shlíží na myš dole
pred psacím stolero a ŕíká: Tak mé povébili, abych vyrídil
vaši stížnost na mne!
"Díky" tažení proti Jazzové sekci se v Praze konal ne
bývalý počet jazzových podnikô, a také n© poli ro.cku a toho
lepšího popu se zablýsklo na lepší časy. Jednu chvíli to
vypadalo, že se to už /konečné!/ prekulilo, a kdo četl den
ní i stranický tisk béhem sjezdô uméleckých svazü na jaré
a začátkem léta 1 9 8 7 , mohl lehce nabýt dojmu, Že /konečné!/
ledy se hnuly, véci se začnou nazývat pravými jmény, a "do
ba ledová” roztaje. Cha cha.
Jasná páka, alias Hudba Praha, vydá "elpíčko". Hurá?
Kdepak. Tri nejlepší písničky, jakkoli okleštené kvúli cen
zúre, neprošly* Zázraky se nedéjí.
2.

"V téhle zemi nemáme už nie,
za co bychom se nemuseli stydét.”
Cituji ze zprávy ministerstva kultury: "Jedním z hlav
ní ch negativních jevú naši zábavné hudby je nadprodukce
prúméru,..Tato situace je vytvárena nezdravými tlaky
v ekonomice kultury...upadá skladatelská profese...vlast
níci nákladných aparatúr, které jsou výlučné ze západní
produkce, ačkoli nejsou členy uméleckých kglektivď, jsou
pro soubory nepostradatelní, a včetné vedoucích tzv. realizačních týmu, stojí vétšinou mimovmožnosti vlivu tvúrčích svazú, které tak nemohou ovlivňovat celkový profil
současné zábavné hudby...
Kvalitu populárni hudby ovlivňuje i skutečnost, že na
rozdíl od béžné praxe v nékterých zemích soc. společenství,
u nás žatím neexistuje žádná strední a vysoká škola, která
by pro,tuto oblast pripravovala profesionálni umélee. Pri
tom1 napf, v SSSR existuje podie sdélení min.kultury již 30
špecializovaných konzervatohí a 3 katedry na vysokých ško
lách, zamérené na oblast zábavné hudby..’
.
Nedostatočná je úroveň kritiky a publicistiky zábavné hud
by,.. V posledním období nebyl proveden žádný zásadnéji
-18-

koncipovaný sociologický výzkum, z néhož by bylo možno odvodit príslušné závery, Vážným problémem je dlouhodobé za
ostávaní systematicky provádené hudební i estetické výcho
vy, zejména detí a mládeže,,,
tíroveň nékterých pracovníkô uméleckých agentúr, jak uka
zuje praxe, neodpovídá žatím zcela požadovaným potrebám.,,
oroblémem je rozdílná náročnost /kvalifikačních i rekvali
fikační ch rízení/^v jednotlivých krajich, Ze strany agentúr
stále chybí uplatňovaná a cílevédomá aktivní dramaturgie.
Velká odpovédnost leží na povolovacích orgánech, tj. na národních výborech v obcích, okresech: i zde je odborná úro
veň odoovédných pracovníkô /včetné inspektorô kultury ONV
a KNV/ nedostateČná,..
Pbes soustredéné úsilí centrálních i krajských orgánú
se zejména festivaly a phehlídky hlavního písničkového
proudu nepodarilo rozvinout na požadované kulturné-politické
úrovni...”
Hudba Praha se na tb "divá" takto:
"Lunapark bez dechu/ bezduché hlášení/ kolotoč netočí/
koné nám strílejí/ labute odpluly/ lítat už není kam/ pod
kovy na stánku/ téžko je rvát se sám/ autíčka nejezdéj/
ztratil se jízdní rad/ loáky co houpaly/ zhouply se naporád,
jen ruský kolo se točí/ stále výš či,níž/ poslední návštévník zôstóvá/ snad o ném víš... Jen ruský kolo se točí/
než kábel prehryzne myš/ poslední návštévník zústává/ mož
ná že na obtíž.,."
Tahle písnička, prestože získala 3*místo v soutéži letošního Rockfe'stu a preš textovou úpravu /na zásadní námitky textár zménil slogan.refrénu a na verzi, predložené ke
schválení se zoívalo "jen prázdný kolo se točí..."/, neorošla. Na alpíČku nebude. Dôvod? Prývpripomíná rok 1968
/?!/ Když se dramaturgie obrátila na ČÔV SSM, čoby poradatele Rockfestu o podporu, bylo jim sdéleno, že"... pred
dvéma roky bychom tuhle píseň podporili, ale vzhledem k to
mu, že veci nestojí a situace již není tak špatná, dnes již
takový text nepotrebujeme..." /?!/
3

.

"Nechybí nám dobré rady, ale
vláda a společnost jim neve
nuje pozornost. Jsem smutný
z boje o moc."
Odborníci začali ooužívat ostrejší výrazy: "Jestliže
výrazné negativní dôsledky prokazatelného kolapsu naši
školské a estetické výchovy pociíujeme již nyní, tím vý~
raznéjší budou v príštích letech. Povážlivými dôsledky se
též ^rojeví disfunkce institucionálního systému, který má
umožnovat zájmovQu uméleckou činnqst. Pripomeňme jen omezenost materiálních možností, strnulost povolovacího rízení,
neochotu vést diskusi s mládím, tendenci k odmítání nových
trendô atd." /Ivan Poledňák, Hudební rozhledy 10/86/.
"Značná Část problémô leží v oblasti dramaturgie. Už se
o tom hovorí léta, ale situace se spíše zhoršuje. Príčinou
môže být oasivita či dokonce neschopnost redaktorô a dramaturgô, ale také existence limitujících faktorô jejich práce,
x
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/Z.Malý, RP 31.1.87A
"Dúsledky rozhodnutí ve prospéch technokratického prí
stupu cítime ji# nyní velmi naléhavé. Mají negatívni vliv
na psychiku celých vékových vrstev mladých lidí. Pribývá
otupélosti, lhostejnosti a cynismu, proto roste nezodpoved
ný prístup k intimnímu životu, pMbý v á rozvodú, neúplných
rodin a v extrémních dúsledcích roste alkoholismus a toxi
kománie včetné kriminality." /Miloš Schneider, G87/
"Vždyt pri vétšiné koncertních novinek se trápi jak po
slucháči v hledišti, tak hudebníci na pódiu* Týka se to nejen akcí Svazu českých skladatelú, ale i pokud jde o nové
opery a balety* Poslucháči si stéžují, že ve vétšiné z nich
žádná hudba není. A právem. Současná vážná hudba je v hluboké krizi." /Vlad.Soukup, MF 8.2./
"Ani rodiČe už nezpíva^í..." /titul rozhovoru s dr. V.
Hblzknechtem, RP/
”Je zcela nesmyslné vytváret takovou soustavu vlivú,
která by obklopovala mladou formující se osobnost ze vŠech
straň a neponechávala jí možnost odchýlky od vysnéných
predstav. Kdyby se nám to i podarilo, pak by to vedlo k to
mu. že se nám nakonec podarí osobnost potlacit a nakonec
zlikvidovat*" /Dr.Milan Codr, Kvety 23/7/87/
Kolotoče festivalú se dále roztáčejí, ututlané skandá-.
ly /napŕ* letošní Jihlavská píseň/, kdy porotce "nechá0
zvítezit svou píseň, vzrušují jen "potrefené" a pár odborníkú, kterým nezbývá než si,, jako dr. Poledňák postesknout: "Nesmime být, pokpd sé týče nejaké zmeny, optimisty«
V'e hre jsou ruzné zájmy, mocenské, finanční a jiné. Karty
jso.u'rozdány tak, že my, odborníci a publicisté, mužeme
hrát akorát rak betla."
V oblasti "malíŕství° existuje teórie "bílého koné". To
se nékam do rohu primalúje bílý kún. Komise ŕekne "No,
obraz je to zajímavej,' ale ten kún tady v rohu, ten musí
pryč! Výtvarník koné seškrábe a je to.
Hudba^Praha na kazeté predložila v podobné "roli" písničku:‘"Špinavá, špinavá,/ špinavá krásná holka,/ ta mé na
kolena dostala/ ted po mné kdekdo kouká/ špinavý špinavý
špinavý/ ona má špinavý záda/ nepijevnekourí nesladí/- a má
to tolik ráda..." A vida: tahle píseň prosia, zattíméo napr.
"A tak dál", kde jde o milostný akt, cele zahalený do slov
esteticky nanejvýš vhodných, vzbudila námitky o prílišné
"političnosti" textu. Tedy: "Zase mi stoupá tlak/ když nevím co a jak/ at tak'anebo tak/ všechno je naopak.' Jednou
moc a jindy zase málo/nevim vlastné.za coyvšechno stálo/
at chceš nebo nechceš/, ničemu neujdeš... at tak anebo tak,
všechno je naopak."
A to už je témér dokonalá ukážka aplikace tao.istické
staročínske filosofie na reálný socialismus.
4.

"Když jsem se začal kdysi- ptát,
proc skládáme hudbu, došel jsem
k názoru? že tím možná múžeme
reslizovat duchovní revoluci.
Teä dodávám, že i sociálni..."
Jak z toho ven? Zmení se néco? Určité ne ze strany funk-20-

cionáru,, členil dramaturgických komisí, ekonomicky velmi vý
hodná zainteresovaných skladatelô, textaru, zvukarô, schvalovatelu atd.
Ministerstvo kultúry navrhuje napr.: "vyreŠit otázky kád
rové a personálni politiky v rídící, pedagogické, tvôrčí
oblasti zábavné hudby*..čelit pronikání rozkladných vlivô
buržoazních ideológií a morálky do oblasti zábavné hudby,
zejména z hlediska jéjího ideového pôsobení na mladou generaci...pŕehodnotit sít festivalô...zkvalitnit úroveň meto
dického pôsobení na činnost amatérských hudobních kolektivô...ustavit krajské rady pro oblast zábavné hudby a vytvo
rí t oodmínky pro jejich cílevédomou a soustsvnou práci /!/
...zvýšit kulturnost tSph zarízení* v nichž je verejné provozována zábavná hudbá /pohostinství, klubovny atd./.
Cha cha. Systém, který nefunguje, navrhuje zmény* Jak
to asi môže dopadhout?
Ministerstvo kultury požádalo sekci kritiku a publicis
tu pri Českém hudebním svezu o nejaká skripta kurzu pro
pracovníky národních výborô - aby dédci /a soudružky/ védéli, co je to ten rock a pop, který už nejméné 2 0 let zaka
zuj!.
Tedy.: není a nebude v zájmu dosavadních Struktur /a
úredníkô/ vymyslet navrhnout a realizovat takové zmeny, aby
se stav "zábavné hudby" zlepšil. Rozumej- ve prospech téch,
kterých se to týk$: mladých.
Není a nebude to lepší: rozšírené a inovované Mikrofórunr to rozjelo ponékud víc a hloubkoveji, než bylo nékterým
"nahoŕe" milejší,^a hle "velkorysá koncepce minulých mésícu
je ta tam* Mikroforum se vrací do starých kolejí" /viz článek R.Lipčíka v Mladém svete./
Lyra bude inovována - první cena bude 150 000 doláru.
Jinak zôstsne vše pri neosvédčeném starém. To Melodie bude
od nového roku docela nová, V.šichni "odborníci" se shodli
na tom, že "prípad Melodie" hyl pro celou verejnopt a
zvlášté publicisty a odborné kruhy Velmi nepríjemný, VbyteČný a nie nerešící. No a co?
Ti, kterí včerejší stav na všech úrovních /nejen/ kul
tury zavinili, ti, kterí se /ač nikdy ne "de facto"/'podepsali na pogromoch a šikanování, administrativních phéhmatech, škandáloch, ti na svých pozicích sedí dál a "učí se
nové myslet".
Jediné zmény jsou charakteru "škatule hejbejte se": Soudruh Varbuchta nedélá "pop", ale stal se reditelem orches
tru FOK hl.m.Prahy, soudruh Kratochvíl /šéfredaktor Melo
die/ jisté zaujme nejméné tak výnosné misto.
Atd. Co tedy zbude? Co zostane z našich snáh?
Muže úrtdník z ministerstva kultury Či vnitra zménit môj
názor na to, co se mi líbí a co ne? Vždyt se o to pokouší
už od dob rock 'n Voliu! .A zménil vkus svých detí a detí
svých détí?
To, co se poČítá, nojsou usnesení, a ani ne články
v jakémkoliv tiskú; "Tak na co čekáme/ jsme jako posedll/
a proč se lekárne/ co jsme to provedli/ /Hrozné se stydíme/
za to co bylo dŕív/ jenže už nevime/ jestli nám bylo líp...
Tak proč už nesbalíme ten krám...?"
-21-

5

"Lidern nedélá žádný problém
jít na koncert a vrátit ae
stejné natvrdlí jako predtím."

Soukromá deíaokazeta je tou najmocnejší zbrani proti
zdánlivé nepfemožitelné hradbé byrokratu. Dobrá, úprimná
písni.čka je tím nejdokonalejším zrcadlem, nastaveným grotesknosti drednických pokusú "zménit" svét podie pravítka.
• Čeho dosáhli zákazem elpíčka Praž-ekého výbéru? Jen po
mohli znopularizovat Kocába a.spol* a kazeta se stejné
dostala všude. Čeho dosájily/ všeehny ty útlocitné zákazy
"pesimistických písní”?
Tvorba je vždy pozitívni, tfhedník nikdy nie nevytvoril
a budoucnost po ném ani neštékne. Kdo pamatuje sterá teo
retická züdovdneni, preč je Chagall /či kybernetika nebo so
ciológie nebo akupunktúra atd./ exponát "smetišté déjin" a
Charlie Parker agent imperialismu?
Budoucnost se nezeptá, jak se jmenoval úhedník, který
zpftsobil, že ten a ten román nebyl napsán, lírední ci nevy
stavuj! historické omluvenky. Každý z nás, sám, píše déjiny,
jen pokud mu dôjde, že ne úredník, ne zákaz, ne problém,
ale výsledek platí: soucasný stav populárni hudby v 80.letech bude posuzován jen a jen podie písniček /i takových
skupín jako jsou Hudba Praha, Z kopce, Laura, Stroje/, to
jen lidem, fandüm ryže českým, občas nedélá problém nechat
se nacpat Davidem či Gotte-m a právé proto zdstat stejné
natvrdlí jako drív.
Pŕestože ho snaživí úradníci chtéli vyzmizíkovat /nejen
z písničky/, .ruský kolo /déjin/ se točí dál. Všechno je na
opak, by si méli zpívat i byrokrati.
"Je to zlý/ je to zlý/ tak jsme si už zvykli/ je to zlý/
/Unavený svaly/ smutek jako stín/ hned tam hned zas tady/
kvety jako blín/ mužem si bejt jistý/ je to zlý..."
6.
"Hudba není jen zvuk. Je to i pobídnutí k tomu, jak zménit zpôsob,
jakým pojímáme syét."
/Ruský/ kolo se točí dál, byrokratické, i tvúrčí. Jakmile bigbýt písničkár či herec pristoupí na hru "o moc a
slávu a prachy”, už ho mají, profesionálové smluv, narízení
a predpisu. Jakmile textár uvéŕí , že v zájmu veci bude lep
ší to slovo vyškrtnout, už ho mají a nikdy nie ústupkem
nevyŕeší„
Je to stále stejné: tisíce let existují umélei a jejich
kožení cenzori. Jakmile bigbýt, písničkár* pbistoupí na jejich"hru”, jakmile je "uzná” treba jen tím, že si jich všim
ne, že kvúli nim zméní slovo či vetu, už je posílil.
Jak z toho ven? Nevsímat si ^ích.Nechte byrokraty na je
jich písečku. Nechte Hádly, Brabce a Gotty na jejich festivalech. Vytvorte nezávislé, vlastní okruhy tvúrcä i ndbératelu - technológie pracuje, stejné jako čas a histórie pro vás. Berte úredníky jako sbor pomocných rozhodčích na
atletickém hrišti: zvysují latku« Hledejte a nalézejte al
ternatívni zpusoby, jak konfrontovat názory a ideje. Zméňte
zpúsob, jakým pojímáte cerizuru, tlak spoločnosti atd. a zjéníte nejen sebe, ale i svét.
-22-
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Každá mince má dvč strany, a záleží na každém z nás, kterou stranou to "pojme”. Pesimismus môže být aktivní výzvou.
"Nškdy nevig nie a jindy váháš/ nškdy chceš zas víc a
pak se zdráháš/ každej ví vo co jde/ nikdy to nevyjde/ at
tak anebo tak/ všechno je naopak..."
Texty skupiny Hudba Praha odnoslouchal, citáty z denního tiskú vybral,
a s myšlenkami Johna CAGE /v záhlaví
kapitol/ se zcela ztotožnil
amateur /záhí '8 7 /
prevzato z časopisu HOSŤ

únor 88

cca 530str.A4

ARENDT SROQK CťSAROVSKY DEVATY G0M3RDVICZ
HAVEL KONRAD KRALL KREJCAROVA
KREMLICKA
LIMONOV KUCHYNKA PALOUS TEUFEL UPDIKE
VATEN M R H O Ľ ZMRZLIK
REVOLVER REVUE - český nezávislý magazín z Prahy
vychází ?-4x ročne, ŕídí: SWEET JANE a nevadský plyn
RR - značka kvality !
shánšjte------ RR
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V kulturním svété neomez.ovaném žáánou ideologickou, ani
jinou blokádou, se vlna nejvétšího zájmu o novou africkou
populárni hudbu prehnala již asi pred tŕemi lety. U nás
jsme se toho o ni žatím príliš mnoho nedoslechli. Myslím,
že situace okolo ní se bude opakovat jako v prípade reggae,
kdy vlastná dodnes se neobjevila na pultech našich obchodü
ani jedna publikace a ani jedna gramofónová deska, která
by nám osvetlila hudební dení na Jamajce na konci Šedesátých
a v prubéhu sedmdesátých let.
A proč si tedy nepripomenout dalš^ho z predstsvitelá no
ve africké populárni hudby? 0 nigerijském hudebníkovi jménem King Sunny Adé už tsdy reč byla. S hudbou ju ju /džudžu/,
kterou si vydélává ge mix v Nigérii nedaní špatné. 0 tom
svédčí milióny prodanýeh desek ročne!!! Podstatné hôr na
tom je jiný z nigerijských hudebníkú, prosazuj^cích se na
svetové hudební scéné. A na jeho príkladu si múžeme ukázat
podobnost Nigérie a Československa. Tam se totiž taký pro
režim nežádoucí predstavitelé kultury zavírají do krimináli!
díky vykonštruovaným- obvinéním z hospodárskych deliktu.
"Nigérie je horší než Jihoafrická republika," - tvrdí
hudobník jménem Fela Anikulapo Kuti, "tady černí utlačují
černe," A ríká nejen to. Otevŕené kritizuje politiky, vlá
du i vysoko- postavené funkcionára. S o svou hudební skupi
nou Egypt 80 a novým hudebním stylem vycházejícím z korenü
lidové hudby kmene, Hausá koncertuje nejen ve své zemi, ale
popularitu si získal v Západní Evropé i v Americe.
Politická kritika od hudebníku je v Africe vzácná. V autoritativních režimech je to nebezpečné, a proto si to v
téchta místech hudobníci nikdy nedovolili. Obvykle hudebníci v Africe existovali jen díky patrpnaci vlivných lidí.
0 to je Felova pozice nebezpečnejší. Jenže silná osobnost vétšinou dokáže zrušit zabéhaná pravidla. Hudba, kte
rou Fela označil za afro-beat, se stévá veimi populárni u
nejširších lidových vrstev. Fela je odhodlán prenést ji,
a zároveň s ní i lidové hnutí, jehož je duchovním otcem,
do pres-identského paláce, když chce kandidpvat za svoji
rolitickou stranu ve volbách v roce 199Q. Híká: "Moje po
pularita je tak velká, že bych se mohl štát presidentem
již teň verejným hlasováním. Všechna moje hudební poselství byla obhájená a nevérím, že by nékdo mél žaludek na
to, postavit se proti mné ve volbách. Prorokuj i, že jednoho dne hudebnxci budou vládnout svétu, a dochází na má slo
va. Co vidíme od politiká nyní, je nedostatek humanismu
a svobody. Hudebnxci jsou humánni a jsou to oni, kterí bu
dou vládci budoucnosti."
0 tom, že má Fela ve své vlasti spoustu neprátel, není
sporu. Byl nesčetnékrét zatčen a uvéznén, mnohokrát oškli
vé zmláčen. Jeho rezidence. byla -opakované phepadena.^Jeho
ženy byTy znásilnený a maminka vyhozena z okna, na násled
ky Č-ehož v nemocnici zemrela. Vyvrcholením pak bylo jeho
vykonštruované obvinyní za nelegálni vývoz valút zvNigérie a uVéznéní v roce 1984* Po dvou letech se vézeň z Kiri Kiri Prison v Lagosu /u Amnesty International veden
-
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pod číslem E1106/ dostává ope't na svobodu.
Ve svých 50-ti letech je Fela Anikulaoo Ku ti stále mla
dý a odhodlanejší než kdy pred tím Mbeat the Beats” /štvát
zver/, jak sám ŕíká. A jeho hudba? Inu, jestliže včríme to
mu, co Fela tvrdí, mela by byt více explozivní a mnohem ostŕeji zameŕena proti korupci a zneužívaní postavení a moci
na vysokých místech. Fela má novou nahrávací smlouvu a je
pripraven vydat další desky podobné LP "Anny Arrangement”,
která byla vydána díky aktivite producenta Billa Laswela
u firmy Celluloid, zatímco on byl uvéznšn.
Vezeňská cela se stává vzdálenou vzpomínkou, oslavy po
propušténí utichly, a vy si buďte jisti jednou všcí - Fela
Anikulaoô Kuti, muž činu a muž mnohá slov, je .zpátky doma.
- sagvan • ° •
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DAOE KRAMA
hŕmející sila života z Ghany na pražských jevištích
3. dubna na ROCKFESTu 88 a 4* dubna v KD Dopravních podniku
DADS K FAMA - jedna z nejoŕednejších skupín orientovaných na
puvodní africkou hudbu pusobící nyní v -Anglii. NČkolika kon
certy v Čes ;oslovenskú zakončili své evropská turné. JAZZSTOP
si tufo jedinečnou príležitost nenechal ujít .
DADE KRAM A - NANA T3I30E 5 DADA LAMPTEY -1 Níl NOI NORTE Y $■
KľVEKU GA3LAH T KOFI ADU T- EKOW MENDS d YAA ASANTEWA Ms.
Všichni rozeznívají celkem na čtyŕiadvacet druhu tradičních
perkusívních nástroju z ruzných oblastí Afriky. Je.jich kon
certy mají rád a pŕedevším neodolatelný náboj. Repertoár je
patrne nekonečný, což prý činilo ootíže pofadatelum ROCKFESTu.
t Když ve výborné atmosfére nahušténého sálu dopravních
podniku dohráli, zastihli jsme jednoho z nich na schodech
a pokúsili se o interview:
MÔŽEME SE VÁS NA NŽCO ZEPTAT ?
co,jo. Tak za prvý mám hroznej hlad. Za druhý myslim, že
všichni mají hrozný hlad. A za tretí....tak pojaté náboru.
TAK ZAČAL NA3 POKUS 0 INTERVIEW S DADE KRAMA./šatňa, afrocola, fotografování a zmatek/ UJAL SE NAS NANA TSIBOE
JAK SE CÍTITE ZA ŽELEZNOU OPONOU ?
železnou oponou? aha, pri koncertech je to jedno, když zač
neme hrát, všechno padá. At jseš za železnou oponou, pred
železnou oponou anebo nad železnou oponou...
A CO ŔÍKAŠ LIDEM TADY ?
tady se nám líbí. Lidi tleskaj, zpívaj a kričej - to je pro
nás dobrým Naše hudba není pro intelektuály. Není proto, aby
si sedel a poslouchal. Ale v každý zemi je to jinak.
VY J STE PDV0B3M VŠICHNI Z GHANY, ALE PEIJELI JSTE K NÁM Z
ANGLIE ?
hudba je tradiční z Ghany, odkud všichni pocházíme, ale zemí,
kde jsou dobrý podmínky pro naši práci, je Anglie. V Brixtonu
jsme nahrali svcjí orvní desku / Ancestral mušie of Africa/
a na oodzim pripravujeme další.
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A O ČE í ZPIVÁTS ?
zpíváme o všem. Naše texty se snaží byt taký sociálni i Zpíváme
o tom, co u nás lidi delaj, ale taký o tom, co by máli delat.
Ä AFíOPOP ?
nezáleží na tom, jestli se jadná o pop nebo o tradiční hudbu.
Afrika je celá tradiční. Duležité je, že díky naši hudbé^se
svšt muže dozvédét o Černém kontinentu a problémech černých .
lidí 0
NESNAŽÍTE SE BÝT KOMERČNÍ ?
Koukej. Když jsme tú hudbu začali dšlat, nepŕemýšleli jsme
o tom, jestli je komerční. A teä, když tvoríme nové vŠci,
tak už, jsme samozrejmé ovlivnšni. Smyslem je, aby tu hudbu
slyšelo co nejvíc lidí a jestli jí nškdo označí jako komerční,
je to*jeho problém.
& HUD3A V GHANŽ ? V RÁDIU ?
v Ghane mají lidi dobrý uši. Jsou vychovaný tradicí a proto
poznaj dobrou hudbu. A výborný je, že máš možno st slyšet všechno. Deset hodin popu - Amerika, Evropa - tri hodiny zorávy
a zb.ytek tradiční hudba, laky se hodné hraje reggae. Marley.
REGGAE, TO JE TAKÝ RASTA ?
Rasta je náboženství. Hodné lidí v Ghané vyznává Rasta. Ale není to tak silný jako na Jamajke. Dreadlocks? U nás nejsou vlasy
zcuchaný do copu /dreadlocks/ symbolem víry Rasta- tohle no sej
lidi, kteŕí se učej být pčírodním léčitelem. A pak, když se jim
stanou, vlasy musí dolu. Protože by se ho lidi báli a nikdo by
si ho k sobé nepozval.
POMÁHA VÁM PRI HRANÍ MARJÁNKA ?
jo, znám hodne kapel, který bez toho nemužou vystupovat, ale
tohle není náš prípad. Uvedomujem si to nebezpečí. Protože pri
tom se človek moc otevírá a téžko se pak kontroluje.
TAKŽE VY NÉ ?
No, v programu to nemáme. Ale kdo si dá privátné, je to jeho
vec.
A VŽDELI JSTE NŽCO O ČESKOSLOVENSKU, NEŽ JSTE PŔIJELI ?
Samozrejme, videli jsme ho na mape.
MÁME NA MYSLI NÁŠ FOLKLOR, NAŠI TRADIČNÍ HUDBU .
Ne to neznám. Povez mne o ní néco. Je to na housle, nebo na
bubny % nebo flétny ? A na co ty hraješ......
A TAK JSME MU TO VŠECHNO VYSVŠTLILI.

Po DADE KRAMA vystoupili v dobré pohodS LAURA A JBJÍ TYG&
a RS VPRED, Nakonec zahráli TYGŔI apolečnž s DADE KRAMA a
moc jim to slušelo.
Karel Sucha pak podékoval a oznámil, že 22. dubna Laura končí,
protože si potŕebují odpočinout. Po prázdninách se predstaví
s novým programem. A tak to má být.
-SAFI“
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/Kamil Béhounek: Má láska je jazz. Sixty-Fight Publishers 1986. 364 strany, 74 fotografie./
Béhounek byl skladáte Iskou,^ harmonikáfskou, kapelnickou
i aranžérskou hvézdou čtyficátych let, osobností na pomezí
vznikájícího Českého jazzu a moderní taneční píshé. Jeho
Sám1 s dévčetem v dešti, Starý mlýn, Cvrček muzikant aj. si
zpívaly dvé gcnerace* “pŕišel jako prvý s rozvinutým pojetím1velkokapelového swingu typu glenmillerovského - v jeho
orchestru se u nás poprvé objevila pétičlenná saxofonová
sekce" /!/ a když 16.XII.1935 po príchodu ze Slaného do Pra
hy- poprvé koncertoval s Símovým orchestre® Gramoklubu v sá
le dneáního Disku, "Nástroj, který se svými srdcervoucími
terciemi a stupidními basy byl žatím jen typickou zvukovou
kulisou nejsproetších odrhovaček, znél najednou docela jinak.” /2/ Podie hémeckého Jazz-Lexikonu byl údajné prvním.
Evropane®, který brál jezz na harmoniku.
0 tom se z jeho pamétí dozvítoe hríšné málo, miň než o
jeho manželkách e milenkách, které dokumentuje i fotografic
ky, presné jako národní umélec Premysl £oéí. Snad se to nékomu dobre čte, Žádné porno, takové méštácké lechtání. U nás
je v modé už od. Časú E.E.Kieche, který zverejnil své "vítézství" nad Chaplinesu 0 pojednávaných ženách ani o jejich
vlivu na Béhounkovu /Kischovu, Kočího/ práci se nedozvíme
téméf nie podstatného, pokud neexistoval, máli autofi šetrit místem. Kdo s kým, v paruce či po kosmetické operaci,
líp, húr... a co má být? Jediným plastickým ženským obra
ze m je Béhounkova maminka.
Vyprávéní se počíná u rbdiččt a má - nejde-li o ženské vétšinou vtip a spád, znaky vlastní všem pamétím z nakladatelství Škvoreckých, až se zdá, jakoby vzpomínky Jirího
Traxlera, Adiny Mandlové a Lídy Baarové pročistila stejná
ruka. Jako pozorovatel svého okolí je Béhounek cenný tím,že
zrejmé nie ner’ctušuje, nikomu zjevné nenadržuje, do niceho
se nestylizuje. Jeho ájyšlení občas ža zabolí českou prízem-.
ností, ale nikdy ne pozo* ani pretvárkou. Béhounek se nepouští do žádných závérú s výjimkou doslovu. Tam se v pfedtuáe účtování se životem dobíré leskavé moudrosti a vyrov
nanosti, evropanství vyšší duchovní ražby, pripomínající
Voskovcovu úvahu Franz Josef z desky Relativné vzato.
Pro laického čtenáre se z knihy nejbarvitéji vyloupne
obraz Protektorátu, nemilosrdný i k Béhounkovi samotnému.
Dočkáme ee nékdy podobné úprimnosti od jevanských hvšzd současné hudelpní zábavy? Qbjevné je i líčení poválečné muzikant
ské Prahy a ojedinélá pak emigrační odyssea koncertními podii a západoevropakými /!!/ vyáetrovami a celami.
V kaleidoskopu lidiček od muziky je mnoho perliček /Karel Kozel, Vlasta Prúchové, Jan Kammer atd./ a jeden skutečný pomník, vystavčný mistru srandy a recese Arnoštu Kafkovi. Béhounek ve své objektivité nevédomky chváli i tam,
kde možná nechce. Treba: " ...vždy hladový a ukeeaný Jan
Rýchlik." A mezi rečí nás jaksí napadne, že treba tuzem-27-

ská - nikoli exilová - kultura dluží knižku o filmografu
Myrtilu Frýdovi, muži v pozadí cenných projektil.
Trudný ponis práce na exilové LP desce Swing Time
/1983/, kde Karel Kryl, Zuzka Lonská, Libuše Helclová a
Zdenek Kratochvíl nazpívali Béhounkovy a Traxlerovy písné
v aranžích autorü /Traxler si zaaranžovel poprvé po 31 le
toch/, zapadá do dnešních zkušeností naši hudební emigrace,
z níž jen Hammer, Konopásek, Vitouš s Mráz dokázali svou .
hudbu prosadit. Béhounek hrál v NSR na sklonku života dechovky.
P slední dojem k Béhounkovy knižky je preše vsechny, i
nejmenované, výhrady vlastné pékný: kdyby tekových pamétí
vyšlo víc, priblížili bychom se tomu, co se skutečné pčed
nanoha lety dčlo.

Nekázánek

/

/!/ Porôžka-Poleáňák: Československý jazz, 1967
/2/ Kotek: Kronika české synkopy 1, 1975
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o čem píší

novíny

lidoví noviny

í n i i i i i i i i i i n m m n i i i i i n
NOVINY JAKO ŠCOLA - úvodník V.Havel/ RADOSTI A 08TÍŽE Ve
zkratce histórie IN .1892-1952 a do invaze r.6 8 / PRAVNŕ PORAD
ŇA - o vydávání periodik / NOVY ZÁKON PANA PARKINSONA " Nej duležitéjším produkty zautomatizovaného sveta je trvalá,hluboká tupost." / JE rKESA VYLEZAT Z DŽR - rozhovor LN s estonským spi sovate lem Arvo Valtonem

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PRVNÍ KOLO NA CESTŠ ZA REG-ISTRACŕ - zmĺnka o jadnání s Fede rá Iním úradom pro tisl£ a informace o /ne/možno'sti vydávat
periodika občany / PRÁVNI PORADŇA - shromažäování / TANÍ SE
NEKONÁ - úvaha nad zamlčováním pripravovaných úprav zákonných
osnov (nová ústava, zákon o bydlení,*občanský i trestní zók.,
aákon o soc, zabezpečení a z. o individuálnim podnikání) /
INVALIDE Z MŽSTEČKA SAKI -» sanatórium na Krymu výhradné pro
sovétské vojáky ranéné v Afghanistánu / CHCEME BÍT LEGa LNi rozhovot LN s Karlem Srpem
5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3
HLEDAME CESTV K REGISTRACI ~ odpovéS Fed. úradu pro tisk a
informace / BCTVÜBY KB SKEPSI ,A ZDROJE NADŽJE - V. Havel politický komentár LN / DOČKÁME SE? -Jurist- úvaha nad mož
no stmi korekce správni ch rozhodnutí / POLEMICKY 0 PRÍZRAKU**
- otázka nezamestnanosti a zamestnanosti u nás - A.Kováč/
DRZÉ ČELO LEPŠI NEŽPOPLUŽNI DVÜR- Milan Jungmann - polemika
s esejem "Kýč tretí generaceMod J. Čejky z 3* čísla TVORBY
a další zajímavé články, komentáre, reporáže, z kultury i
športu- z domova i zq zahrapičí naleznete na 24 str. A4
mšsíčníku ” LIDQVÉ NOVINY " vydávaném v Praž e
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Jo-li K ROK slepičí nebo o prsa?
Cheeme-li akci /KD baŕikádníku, 26.-30.1. 1988/ nahlédnout prizmatem dobré vule, musíme se vyrovnal s exŕstencí paradoxu, který
celé déní charakterizoval. Na jedné strane široce vymezené kon
cepte akce projevující ^se v pestrosti výrazu jak vystavujících
výtvarníku, tak večerních hudebních či divadelních show, na dru
hé strane pak požadavek vnímaní celé akce jako celistvého útvaru.
Na barikádach OKD Prahy 10 se scházejí výtvarníci skolení s tvúrci bez výtvarného vzdélání, ba dokonce i s lidmi, jejichž téz iste
aktivity je nasmérováno mimo hranice čistého výtvarného uméní
/literatúra, divadlo/. V rámci výtvarného sdélení sevpohybujeme
od hloubavých množin Jana Merty k naivní popisnosti Šimona Cabana,^od plošné bezpŕíbéhové abstrakce Martina Johna k zapas'partovaným básnim Tomáše Kafky, od sakrálni symboliky Martina Nemce
k postmodernistickému trpaslíkovi Lavida Vávry, od módního prehistorismu Radana Wagnera kvstredomoŕské lyrice Kryštofa Trubáčka,
od nečitelné kolázovitosti Štépána Kafky k hutné barevnosti Evy
Vejražkové /a ve výčtu kontrastú by se dalo pokračovat dál a dál/.
Stejné tak večerní vystoupení. Od indrustiální Strední Evropy
/vernisáž/ k popu skupiny 2 0 0 , od dadaistického sloganu Žen k hut
né rgtmice notorického LAUREÁTA Laury a jejích tygru.^Samotná ver
nisáž byle pŕedznamenáním - od stručného vyjmenování účastník^
z^magnetofónového pásku píes slovní hrícky Tamáše Hanáka prednese
né Janem Slovákem až k britkému industriálu /a to chybel ješté mi
nimalistický Agon, s nímž se pôvodné počítalo/! Rozpétí je tak ši
roké, že nelze uvažoval o náhodné bezkoncepČnosti. K ROK 8 8 se
stal platformou, na níž dostaly príležitost ke konfrontaci jedno
tlivé prístupy k tvorbé^v lakové šíri, která predstavuje možnosti
doby charakterizované príklonom k elekticismu. K ROK 88 se stal
vystoupením, jemuž lze jen téžko uprít onen malebný píívlastek
“generační" /aČkoliv o to nikdo nestojí/. Pozor však na kunsthistorické nutkání vydával zminovanou akci za reprezentatívni výbor
*z mladých pražských ateliéru či sklepú. Radan Wagner, autor'koncepce K ROKu /společné s kolegyni kunsthistoričkou Š. Rambosskovou/, jen die vlastního hodnocení a prostorových možností vybral
z jednotlivých center /a zrejmé zdsleka n e xze všeh/ pražské tvúrčí aktivity jednoho dva zástupce. Jeden z účastníkú akce projevil
ješté pred jejím vypuknutím obavu, která byla nasnadé: ”jen aby se
z toho nestalo néjakej blbej salón mlade jch,..,T Stal nebo nestal?
Celá akce byla prostorovou koláží, vybízející ke konŕrontsci.-Stal
nebo nestal? Radan Wagners nCo se všichni divej, vždyt je to pfece
TAK NORMÁLNI!’' -Stal nebo nestal? Vnéjšími prvky bylo možno zvý
raznil celistvost akce. 5ÍInstalace ala L Š U . s l y š í m námitky.
Kdo však neucítil paoh hniloby, linoucí se z panelú dodaných poradatelem, neslyšel zvuk vrtaoek na poslední chvíli pŕevrtávajících
úchytky na stojanech panelú, ten téžko uverí, že s požadsvkem ŕešit instalaci s pŕihlédnutím usazenívdivákú večerních koncertu se
nedalo vyrovnat ponékud nápadité ji. jfČasový pres^smetl nápady^na
snížení stropu zavéšením prediva-z -husích krku1’ a provhzú, gas
smeti iluze o vytvorení vstupní brány, čas poklidil návrhy na vy
tvorení obsáhlejšího programu na úrovni časopisu. Zbylo jen jakési
propagační tablo, barevné zgrznéný poutač pred kulturním domem
a hojný vylep plak^tú uvnitr. A výborné vytišténý katalóg. Kdo ne
vedel o púlročním úsilí Radana Wagnera, ten téžko uverí, že takové,
jaké to bylo, bylo ne hranici maxima.- Takže stal nebo nestal? - a
už bez výmluvi Celá akce nakonec neméla výrazného favorita. Poten
ciálne jím by1 zajisté Michal Cihláŕ, výtvarník nadmíru zručný,
ale presto, že svym oltárkem Andy Warhola vnukl pointu nejednomu
recenzentovi,-monotéma'tičnost^-sváho pŕíspévku 3e zaradil, do linie
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osts tni ch* Kritikou vyzdvihované šedivé u?nitrkyT- Luboše Šedivého
svoji nápaditostí byly predurče.ny spíš do pozadím Pestrost bare v
expozice Tomášs Kafky /spolupracujíeího s nejmenovanou výtvarnicí/
pritahovaly pozornost vétsiny divakú, nicméné tézko vydávat za vr
chol výstavy ^lustrace zamyslené knihy pro déti. A tak to jde dál
a dál. Jeden účastník za druhým prinásí svťtj výraz, nedotsžený ne
bo jen naznačený, ale svúj. Absence bezpohlavnoshi charakterizující blbé salóny mladých. Jak míček odrážený od steny se stále vrací
jedno slovo - konfrontace. Sblížení výtvarníkú, literáti, hudebníkú a divadelníkň. Kvas, počátek cesty. Konfrontsce. Kritici /re
prezentatívne M.Bergmannová v Lidových novinách/ hlasuj í za výtvarníky školené. Kádi vidí kus poctivé výtvarné práce. Zastánce
del reprezentujících autodidakty /v rozpetí od výtvarného M.Singera k literárnímu T.Kafkovi/ nehledejme mezi kritiky bažícími po
komplexním uchopení díla, ale spíš mezi tškavými návštevníky, ocenujícími v prvé rade zákmit púvodního nápadu bví i kaleného neumélým prevedením. Z kladné hodnoceného Martina Nemce dýchá zručná
druhá ruka , koncepíácké koláže Davids Vávry /Silák, Brontosaurus,
Posezení v klubu/ odeznívají sice s prvním pohle&em, ale zayádí
na scénu tolik potrebnou svéžest. Nazývat tento jednoduchý úsmevný
koncept luxusem pro duchovní život společnosti je sméšné. Bze s M.
Ber^mannovou souhlasit, ze autodidaktické výstrelky K ROKu 88 smerují k 'peuhému pobavení" nebo se lze bránit poukázáním na potrebu
pomoci forem zanikajípích již svým narozením neustále osvézovrt
atmosféru hloubání nad vécmi prvními a posledními? Pri takovéto
"polemice" lze z teoretických pozic zasazovat pod pás jednu ránu
za druhou, nemá cenu do nich zabredávat. Jednomu se zdá, že ,?co
zní sympaticky" nenašlo konkrétni odezvu ve vystavovaných dílech.
druhý jeho názor nesdílí a spochybňuje hodnoty "tradiční kultury**
Oč cennejší je vlastní učast na takové konfrontační akci, jako bvl K ROK. Prijaté, uvidíte, uslyšíte, budete hájit barvy tech
nebo onech. A taký si odpovíte, jestli byl K ROK jen blbej salón
mladejch anebo néco pfijateIného.
duben 8 8 , KPK
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Ďalších. 5 let bude radeňi tráva rust?
/soutež na dostavbu Staromestské radnice 1987/
Už samotné vystoupení primátora hl. m. Prahy pana Štafy v nejmasovčjším sdelovicím prostŕedku/s prohlášením, že je zklamán úrovní
zaslaných návrhu ješte pred úplným uzavŕením soutéže a vyhlásením
výsledku poroty, dávalo tušit, ,že "Soutež na dostavbu Staromest
ské radnice 198y zkla&ie svou úrovní i mnoho dalších. Tento projev
bodrého vesnického amaterismu se neslučuje s tak zásadne zodpoved
ným úkolem, jako je dostavba Staromestské radnice. Porota svým neprofesionálním prístupem nezústala o nie pozadu. Počína je zadáním
prostým jakýchkoliv ideí /jaké idee však mély být zobrazený - naše
doba transformovaná hospodou, galérií nebo víceúčelový.m sálem?/.
Konečný, témeŕ jednotný, rezultát poroty je vétšinou oslavou
brutálni architektúry modernismu, jenž by v mezinárodní konfron
iaci pusobil sméšné /naštéstí nebo naneštestí k šádné konfrontaci
nedošlo/, neboí jediný architekt vétšího mezinárodního významu by
se nemohí pod závér poroty podepsat.
Mezi hodnocenými projekty je zcela jedno zdp. projekt získal
nejvyšší, to znamená sníženou tretí cenu /opet jako již od prelomu
stole tí ponekolikáté nebyla udelená první cena/ nebo byl ocen'n
odmenou, nebo zústal neocenen ve čtvrtém patre v salónu odmítnutých. Tam už nerozhodovala porota, ale nékolik zasvecených jedno
tlivci se snažilo nad torzy návrhu rozpoznal alespoň nékolik oso
bitých a vyhranených myšlenek vyjadrených čistým tvarem,jenž mezi
ocenenými mnohosteny nebyl k nalezení.
Soutež byla dobrým potvrzením vkusu vládnoucí tŕídy,pyšnicí
se balvanovitou hmotou bezmyšlenkovitého paláce kultury a jemu po
dobných prázdnych výrazú, a na druhé strane ničící systematicky
pudorys a tvár mést. Tato spclečnost, mající ve znaku ztoporený
panelák, skutečné na jiný výraz než ocenený nemáJii
Celá soutéž byla doprovázena nadšeným vyplnováním dotazníku
odbornou, ale hlavne neodbornou veŕejností,^která ovlivnšna jednak
reportážemi, jenž vychovávaly názor, že současný architekt není
schopen žádného rešení, dále pak neregulérním presentováním ocene
ných versus neocenených prací, došla k počítačovému záveru, za
prihlížení nerozhodné a impotentní poroty, že bude následcvat dclší v poradí již 9. soutež, kdy žatím muže 5 let na Staromestském
rynku radeji tráve rust. BŠhem té doby ve vší tichosti zmizí starý
Žižkov a Libeň, čímž vzniknou daleko vetší kultufnš-společenské
škody na již takto ,r40-ti lety budováníu ničené Praze.
Pan Rejpal

♦..«jednou budení dél
Jak začít hodnocení letošní Porty? Snad srovnáním s pŕedchozími ročníky. Nejde mi o pŕehled výsledkú /to udélali už
jiiní/, spíš se budu snažit o postižení charakteristických
z n a k u vývoje Porty v letech 1979-1987. Bude to pohled sub
jektívni, ale o to víc opravdovéjší. Mám Portu rád a cptél
bych, aby byla opravdu NAŠE.
Od té doby, co je Porta v Plzni, se vedou nekonečné de
baty, zda je Porta trampská. Jednoznačná odoovéä: NENÍ. Tím
paradoxnéjší je tedy fakt, že je zahajována trampskou hym
nou -r Vlajkou. Na PortŠ je také stále voláno po toleranci - nékdy je jí málo, nékdy až príliš. Chápu, že nelze nutit
diváky, aby si stoupali pri Rose na kolejích — mám tuto píseň rád, ale presto pri ní sedím - ale nelze omlouvat nevstávání pri Vlajce tím, že nekdo není tramp a že je na
PortŠ v "cizí zemi1* - jak se píše v letošním Portýru. Pri
mezistátních sportovních utkáních si také stoupne, když
hrají hymnu clzí zeméT ftroč by' se tedy nemélo vstávat pri
zahájení portovnícfa utkání?
Porta Unes NENÍ trampská, ale až donedávna byla. Soutšžné nikoliv - byla založená pred dvaceti lety jako "Festival CaW skupin a trampských sború". "Pokud tehdy v Šedesátém sedmám o néco nešlo vúbec, pak tedy o folk", ríká
správne Kapitán Kid v Portýru 1986. Folk mél totiž v téch
dobách svüj vlastní "Folk a country festival" v Praze. Po
nékolika ročnících byl festival zrušen a folk se stal součástí Porty. Divácky ale porta byla až prakticky do r.1982
z 80% trampská - to ostatné vyplynulo již pri pohledu do
hledišté a bylo to potvrzeno i anketami. "Loni byla Porta
■ješt£ zelená, letos už pe modrá" - píše se v Portýru 1983 - postreh £ednoho z úcastníkú. Džinova folková mládež pre
vládla nad celtovou trampskou komunitou. V trampském časo
pise HURÁ, který vycházel vedie Portýra na PortŠ 1981 byla
úloha traiipú na PortŠ charakterizována trefné takto: "Por
ta není NASE, jak jsem mnohokrát slyšel, s tím se musíme
smírit. Je organizátori. Ale je nami naplnená, je jí vdechnut živQt tou hromadou usáren v šatnách a zelenými bundami,
které se roztečou mšstem."
Teá tedy pohled na jednotlivé ročníky Porty:
PORTA 1979 - hala Dukly Olomouc, asi 2000 divákú.
Preď Portou putovalo mezi trampy zvädlo, jež obsahovalo pri
bližné toto: "Všem kamarádúm trampúm a tulákúm! Pred 2 le
ty byly zničený naše campy na Brdech, Kde to bude pŕíšté?
Prijedte všichni s kytarami na Portu, i když nebudete mit
lístky. A t každý vidí, že v lásce a prátelství je sila nás - trampu. Trampská svoboda jevmaló, ale vzít si ji nedáme...
nadéjí láskou i vírou se píseň muže štát...zvädlo bylo podepsáno asi 15 trampy z Brd a Olomoucká Porta se opravdu
stala manifestací trampské sounáležitosti. Trampské nísníč
ky prosté znšly a rozdávaly radost po celém mésté.' Trampové byli všude. V sobotu ve Smetanových sadech také po celý
den hróli a zpívali, bavili se a kromé toho zorganizovali
i anketu o Porté a trampingu. Po skončení ankety spoločné
vytvorili prúvod a šli na odpolední porád - Kalendár v Ar-3 2 -

mádním klubu. Cestou se k nim pridávali další a další, tak
že nakonec se Olomouci valil dlouhatánský had, 0 celém sobotním déní prinesl reportáž i Portýr.
PORTA 1980 - hala HDKT Sokolov, asi 3000 diváku.
Po tŕech letech letech v Olomouci se Porta prestehovala do
Sokolova. "Situace na OV SSM v Olomouci vedia ke zmene, navíc v hodne pozdním termínu. Y hodine dvanácté, ješté spíš
ve čtvrt na jednu zasáhli Sokolovští... /opravdu, Porta se
konala hlavne díky Jardovi Studenému z OKS Sokolov - ten
také po zásluze získal cenu diváka./ ...stranické okresní
a místní orgány mésta? kde Porta velice krásne prožila své
finále r.1972 a položila základ Festivalu politické písné,
podaly pomocnou ruku”, napsal tehdy v Portýru Honza Dobiáš.
Na'Porte byl ZDARMA vydán /OKS Sokolov/ zpévníček soutéže
autorské, spaní bylo zajišténo na fotbalovém travnatém šta
diónu s krytou tribúnou, konal se tradiční pruvod méstem
a transparenty: "Když je v hale Kovarík, tak se Porta vy
darí", "Plzeňáci mají mašli, aby se. na Porte našli" 8 td.,
v hlasování diváku se v ankete za J.Studeným objevil na
druhém místé konferenciér Kovarík a na tretím místé skupi
na Brontosauŕi. Její textár Honza Nedvéd ve své písni Brd
skej kemp ukázalvna nesmyslnost zničení brdských trampských
campú v r.1 9 7 7 . Škoda jen, že nahrávka této písné se objevila až na prvnírn LP Brontosaurú v r.1986.
PORTA 1981 - areál výstavišté EX Plzeň - asi 3500 diváku.
Na Porte bylo stále mnoho trampú, ale objévila se vlna netrampského publika. Konal se /bohužel naposled/ tradiční
pruvod méstem v čele s transparentem PORŤA, na jehož zadní
strane se skvélo heslo' "Nebude-li pršet nezmoknem" - Porta
se poprvé v histórii konala pod širým nebem.:, po čemž volali
domáci již v Olomouci. Reportáž o pruvodu se objévila i v
Portýru - die odhadu reportéra se prôvodu zúčastnilo 900
lidí. Hodné se zpívalo - hlavné písné Spirituál kvintetu a
Brontosaurú. N'ejvétší úspéch mély písné zpívané na svétových mírových shromážd^ních - Jednou budem dál a Nadéjí lás
kou i vírou. Na Porte se objevil vedie Portýra i trampský
časopis Hurá, v némž se trampové z Cech i Slovenska v.yjadŕo.valľ k portovnímu déní - jeho náplň charakterizovala v
jednom z čísel redakce takto: "Portýr ve své podobé Mladosvétské^je stejné jako MS zajisté prínosem a škoda by byla, kd.yby'nebyl, nicméné není NÁŠ. Nemužou to dobrat ani
zasloužilí trampové v redakci. Naším cílem není vytvorit
antiportýr, negaci, opak. Jde jen o malý kousek prostoru
pro vyjádčení". V Melódii bylo Hurá ohodnoceno jako velmi
podnétné. A opravdu bylo - mnohé, o Čem psalo, se v Portý
ru vúbec neobjavilo, nebo až po letech. Psalo o pískání na
Newy-jou, o uzavrení Malostranské Besedy /trampské a country
porady/, Baráčnické rychty /rock/, Nerudovky /folk/, o neko
naní jazzových dnu, o Wabim Ryvolovi /jeho písné jsou lepší
v jeho podaní - vétšinou - než ve- zpracování kapelami/, o
tom-, že mizí divácká aktivita /hraní a zpívání diváku v ulicích mésta? tolik béžné v Olomouci/,^o lacinosti*paródií
na cizí písničky, o výtvarném rešení pódia a o placení za
nocleh na škvárovém hrišti TJ Potraviny /v Olomouci se sňa
lo na trávé či kryté tribuné a zdarma/. Objévila se i úva
ha, zda Porta jako soutéž splňuje funkci /v Portýru se tyto
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úvahy objevily po peti letech - v r.1 9 8 6 /« Hurá si také po
všimlo generační výpovédi Jaroslava Ježka z Čp. 8 '- y Portýru o ném tehdy nebyla ani zmĺnka! Rok pote získalo Čp . 8 in
terpretační Portu za^stejné p í s n é k t e r é hrálo už v r. 1981.
Na Porte se po dlouhých letech. objevil i jeden z jejích zakladatelu Kapitán Kid - zahrál si ale pouze jednou - tri
písné v rámci poradu "15 let Porty s písniČkou". Jeho anga
žované ekologické texty nebyly žádoucí a na Portu prijel
jen z vlastní iniciatívy.« Dramaturgie Porty mu* ale poskytla
štatút hosta,
PORTA 1982 - areál výstavišté EX Olzeň, asi 7000 divákú.
Trampu na Porté.sice neubylo, ale jejich množství bylo vyváž'eno stojným počtem pŕíznivcu 'folku. kterí na vandr nikdy
nejezdili. Z Porty zmizel tradiční pruvod, ale místo nej se
objevila "volná tribúna" bílé na černém? psaní divákú o po
citoch z Porty po celé asfaltové výstavištní ploše. Na divácké podnety pak reagovali jak konferenciér, rak Portýr.
Z Porty už se ale navždy ztratilo spontánni hraní a zpívání
v ulicich* Všichni se mačkali uvnitr výstavišté praskajícího ye švech. Plzeňáci poukazovali na nevyužitý prírodní
amfiteátr na Lochotíné i v Portýru. Jako reakce na netole
rantní eást publika /napr,gískání pri elektrifikovaných Ncwyjou/ se na tričkách plzenákú objevil nápis "Chladná rána
ortodoxním trampum", který se v r.1981 skvél v* záhlaví Hurá
PORTA 1983 - areál výstavišté EX Plzeň, amfiteátr Lochotín,
asi7 15(300 divákú. Porta se konečné prestala tísnit v areá
lu výstavišté a večerní koncerty se začaly konat v prírodním amfiteátru na Lochotíné, Ani tiskárna by už nestíhala a
tak Portýr začal vycházet v novinové úpravé. Bylo to nutné
- divákú bylo 5xvíce, než na první Plzenské Porte í Na Por
tu byli poprvé prizváni písničkári a méli obrovský úspéch.
Absolútni jedničkou byl Jarek Nohavica,' který si získal
snad
’ všechny diváky na večerním koncertu písní Borise
Viarxa Dezertér, V anketé "Kdo \ á q na Porté nejvíce zaujal"
obsadil 1.místo s 840 hlasy. Druhý byl Plíhal /684/ a tre
tí Danék /248/, Až na čtvrtém místé se objevila skupina - a to Čp , 8 s písničkárem Jardou Ježkem. Mnohá divákúm ale
chybély na Porté trampští písničkári - Miki Ryvola a Kapi
tán.Kid, Wabi Ryvola byl na Porté pouze jako divák a zahral
si jen jednou - v noci po koncerté pro trampy utáborené na
hrišti TJ Potraviny« Alespoň tak o tom psal Portýr. K au
torské soutéži byl - díky J.Studenému - vytisknut v nákla
du 10 000 kusú zpévníček. V predchozích letech byl vydáván
pouze v malém nákladu pro zúčastnéné muzikanty. Bohužel se
letos nesmel rozdávat prý pro "závadnost" nékterých textú
- ale pritom všechny písné ye sborníčku v amfiteátru zaznély. Z hlediska diváka to byla velká škoda - zpévníček
mél být rozdáván zdarma. A tak jej ouét dostali pouze učinkující,
'
• '
PORTA 1984 - areál výstavišté a amfiteátr Lochotín, asi
20000 divákú. Na této Porté vznikla paradoxní situace
- plzenskými orgány nebyla schválená účast rady špičkových
predstavítelú trampské a folkové písné, prestože dramatur
gii Porty byli navrženi. Pocity divákú i organizátorú vy
slovil v Portýru za všechny Jirí Ôerný: "Nemohl bych na^sst

ani rád-ky, kdybych se hned zkraje nesváril, jak je mi líto,
že tu letos nezpívají Spirituálové, Brontosauri, Jarek No
havica, Wabi Ryvola. Nie nenaznačuji, do nikoho neryju, ale
tolik vím: naše písničkáŕská špička není tak široká, aby
tohle prečkala bez ujmy na celkové kvalite”. Pocity diváku
odrazila i anketa: neprítomný Nohavica získal 3092 hlasy,
Danékm524 a P-jíhal 467. Na Porte se konečné objevil v plné
sláve jeden z jejích zakladatelü Kapitán Kid a s ním i jeho
pred tŕemi lety "nežádoucí” píseň Ústecká angažovaná, Její
text, kritizující ekologické orcblémy v Ústí nad Labem byl
otištén v Portýru, Divácké pocity vyjádril v Portýru drama
turg Porty M.J.Konečný: "Porta už má takové asi pétileté
cykly, béhem nichž úroveň pŕíchozích hudebníkú stoupá. Mys
lím, že loni jsme byli na vrcholu- jednoho z nich, a letos
je ve t siná'.slabší."
PORTA 1985 - areál výstavišté,vamfit.Lochotín, asi 20000
diváku. Paradoxní situace z loňska se opakovala. Rada divákú bvla prekvapená špatnou interpretací písní soutéžních
kapci. Jenže ony za to nemohly - dovídaly se až na posled
ní chvíli, že texty, které bez problému zpívali na kraj
ských kolech či na festivalu politické písné nesmi v Plzni
na soutéžních koncertoch hrát. A tak tesné pred vystoupením
museli nacvičovat jiné skladby. Byl a postižena i autorská
soutéž, z níž byla vyrazená vynikájící protiváleČná píseň
Jarka Nohavici Krajina po bitvé. V jeho pŕípadé situace nabyla komického charakteru. Byl dramaturgií Porty pozván,
pŕijel, ale na pódiu nesmel hrát! Pritom se na výstavišti
prodávala jeho EP deska z Pantonu /'byla okamžité rozebrána
a musela být privezená další várka/ a tak si zahrál pouze
na jam-session. Jeho písné ale znély všude - na sejšnech i
táboŕištích. Jeho najznámejší píseň Když mé brali za v.ojáka
zaznela, nakonec i v Lochotínském amfiteátru - -ale ne v podání Nohavici z pódia, ale v podání nčkolikatisícové'ho cho
rú diváku no skončení Dvorany. Ňa Lochotíné si nezahráli ani
další interpreti. "Myslím^ že asi jedním velkým nedostatkom
Porty 85 bude neprizvání Čp ; 8 k hostování na Lochotíné,
Téch pár písniček v Pekle bylo fajn,^ale zopakování by jim
určité £>rospélo," napsala v Portýru Žofka. Bylo to pro di
váky opravdu nepochopiteIné - vždyt Čp . 8 se stalo v r . 1 9 8 2
držitelem Porty a v r.1983 získal textár skupiny J.Ježek
autorskou Portu, Bylo to bohužel i -osudné, jak pripomnél v
Portýru další rok Houla. V prosinci 1985 zemŕel po téžké
nemoci J..Ježek. Zbylo po ném šest nahrávok na deskách, je
den zrévník a načatá cesta jím objaveného folkového sméru
fresh air /čerstvý vzduch/. Na Lochotíné si nezahrál ani
Karel'Plíhal /držitel Porty z let 1981 a 1982 a autorské
Porty z r.1983 o Naštéstí si jej jeho pŕíznivci vyslechli na
recitálu. Diváci svuj postoj vyjádŕili v anketé. První Jahelka, druhý byl neprítomný Nohavica, tretí Plíhal. Takovéto zásahy plzenských úradu do portovního déní jsou opravdu
nepochopítelné, zvlášté když v denním tiskú je vývoj Por
ty hodnocen velice kladné. Rudé právo o Porté v r.1985 na~
psalo: "Porta, pôvodné nevýznamná a koncepčné neujasnéná
prehlídka trampských písniček se nyní stává dôležitou a mo
hutnou masové kulturné politickou demonstrací mládí."
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PORTA IQG j - areál výstavišté a amf.Lochotín, asi 25000 diváku. V Portýru se objevují úvahy o zrušení interpretační
soutéže v e 'finále - stačilo by ponechat soutéžení v kraj
ských kolech ä ve finále soutéžit jen v autorské části..Po
dobné úvahy se objevily.v trampském portovním Časopise Hurá
už nŕed pšti lety* Objevily se i úvahy o prílišné inflaci
de sek z Porty - v posledních letech vydává. z Porty LP desky
Suprafon i Panton - o tom se nám- v r.1979 v Olomouci mohlo
jen zdét - psal v Portýru dramaturg Michal Jupp Konečný* Na
této Porte, byl vyrovnán i dlouholetý dluh vuči folkovému
žánru Našemi /asi nejlepšímu/ písničkáŕi Vladimíru Mertovi
se dostalo ocenení - stal se držitelem Zlaté Porty za záslu
hy o žánr. Skoda je, že jeho tvorba /dosahující a mnohdy i
orevyšující básnické kvality/ uniká pozornosti gramofónových
firem, U nás byla zachycena poprvé a dosud naposled skoro
ored deseti lety na jedné LP desce. Zahraniční pŕíznivci
folku'se s jeho tvorbou mohli seznámit z LP desky vydané
skoro pred dvaceti lety v Paríži, kde Merta tehdy študoval
kytarovou hru. Pri pŕijímání Zlaté Porty na Dvorane Merta
pronesl památnou vétu - "Já bych se tady rád jednou setkal.
se všemá písničkárema, se ktorými jsemvzačínal*” A poté si
získal srdce divákú písní Praha a píseň Harmonie s ním již
zpível celý amfiteétr* A tak místo' ohlásených tri písní
jich nakonec zaznelo pét. Žalman, který vystupoval po ném
mel še svoji nádhernou písní Všech vandráku múza venovanou
Porte k dvacetinám velice téžkou- úlohu zklidnit nadšené pu
blikum. To své pocity vyjádŕilo jednoznačné "Tahle Zlatá
Porta je pro všechny písničkáre, kteŕí na Porté nejsou".
Kdyby Merta vystoupil na Lochotíné o den dŕíve, nejspíš by
se stal vítézem divácké ankety on. Takto.v ní zvítézil Ka
pitán Kidy který si získal diváky písní Nezralé maliny /Na
druhé' strane byl kritizován - i v P0rtýru - za podbízivost
písné Ceduličký/. Poradí na prvních místech ankety tedy byl o : 1.Kapitán Kid, 2.Kovarík, 3*Jahelka, 4*nehrající Noha
vica. a 5 -Merta.
PORTA 1987 - areál výstavišté a amf.. Lochotín, asi 25000;divákíľu- K0nečné se tedy dostáváme k letošní Porté. "Finále
Porty v Plzni je jen pomyslný vrcholok ledovce nad hladinou
celoročního smažení" velice trefné vyst.ihl'v Portýru plzen
ské svátky hudby Milan Teplý predseda ústredního štábu'Por
ty. Bohužel to není presné - na finále Porty v Plzni je k
videní, ppuze část ledovce plujícího nad hladinou. Jeho vrcholek je zahalen mlhou a tak jej diváci nevidí. J^nak by
na finále nechybél vrcholek naši písničkárské scény. A letos chybélo hodné predních interpretu.:
Kapitán Kid /loňský vítéz ankety a osobnost Porty/, Jaromír
Nohavica /dvojnásobný vítéz divácké ankety o osbnost Por
ty -v letech 1983, 1984, druhý v r.1985/, Karel Plíhal /držitel Porty z let 1981 a 1982, držitel autorské Porty 1983,
který- se v divácké anketé umístil"vždy na predních místech
- druhý v letech 1983,^1984/,^ Dáša Voňková /naše nejlepší
písničkárka, jejíž prínos žánru byl práve letos ocenén hoj
ným počtom desek - 1 LP, 2 EP, 1 SP/, Vladimír Merta /lonský držitel Zlaté Porty/, chybéli i další písničkáŕi - na
pi * Jan Burian,Jirí Dédeček, Petr Lutka... trampští písničkéri se na Porté objevili jen na jedno či dvé vystou^ení - Fabi Danék, Miki a Wabi Ryvolové... a pritom vysoce anga
žované texty všech téchto písničkáŕu by mély zaznít nejenom
na Porté, ale i na festivalu politické písné v Sokolové,
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rťr-"~u og-tatne Porta v r.1972 položila základ. Mnoho portcv-.iíoh interpreta bylo dríve na tento festival zváno. Já
osobne j.sem letos postrádal v Portýru názory Jirky Černého - jeho neprítomnosť byla v rubrice Slyšeno tremi vysvetlená
takto: "pokud vám chybí Jirka Černv vysvétlujeme není prite—
menM. Naštčsti byl pŕitomen alespon v pátek, kdy na své fol
kové diskotéce /pavilón P praskal ve Švech/ seznámil posluchače s nejnovéjší tvorbou téch písničkáru, kteŕí na letošní
Porte tolik chybéli. H0dné kritiky vznesli diváci na adresu
Portýra - vyšlo letos poprvé- 5 čísel v nákladu 2 0 000 výtisku 2 šéfredaktora délal Jaroslav Peček. Podie divákú mel
Portýr dríve, když jeho šéfredaktorém byl Honza Dobiáš z MS
nebo Jan Plechetka z MF lepší úroveň.
ITa záver bych mel malou poznámku k článku o Porte v MS
č,32. V článku mne prekvapilo tvrzení, že na organizaci
Porty pracuje pouze 1 /jeden/ placený pracovník. Je dobre
známo, že naorostá vétšins organizátoru má propláceno jízdné na Portu, stravenky a ubytování /nékterí na internátech,
jiní v hotelu kategórie B/ mají také refundované mzdy. Jisté
si .to zaslouží - bez nich by Porta nebyla - ale to tvrzení
v KS. je ponékud nadnesené. .
Tak tedy končím své hodnocení Porty - možná se zdá až prí
liš kritické a netradičné pojaté, ale všude se ve sdélovacíeh ^ostŕedcích volá po kritice a novém myšlení - pozvedl
jsee t.idy i já svúj hlas.
JEPffCTJ BUDEM DÁ L . ..
ŽATÍM JSME TADY '
-vostr-

POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA
Michal "Jupp" Konečný, hlavní dramaturg a duchovní otec
jedenadvaceti ročníku Porty, byl jednoduchým administratívnim
krokem potichu a nenápadné z Porty vytlačen. Festival byl totiž
preveden pod sféru púsobnosti UKVC, kam mezitím usedl na uvolnané kreslo vedcucího Strediska zábavné hudby Ivan Doležal,
který nelenil a pasoval sám sebe na nového dramaturga, Témuž
Do ležalovi na Porté do sud svéŕovali pouze razítkovóní vstupenek
a prezentaci účastníku - pŕedtím nékolikrát selhal pri výbéru
hudebníku do národního finíľe pŕehlídky. Odborníci véští nesláv
ny konec mamutího festivalu, který si v posledních letech začal
uŕezávat sám pod sebou vétev obcházením nejvétších současných
písničkáru Jaromíra Nohavici a Vladimíra Merty.
zpráva z LN č.l/leden
POZNÁMKA K POZNAMCE
Ti, kdo čtou pozorné Mladý svst/č.15 str.30/ však jisté zustanou
hli dní, v úvere jnéná ankete o Porté pod bodem 7""Jiný návrh*-je
ajištční, ž a se toho letos žatím príliš nemení ??? podeosán-Jupp.
•vybral krtek- 3 7 -

Píši-li o techto dvou akcích^ není to proto, že by mezi nimi
byla nejaká souvislost, ale proste proto, že jsem na obou byl a že
si myslím, že stojí za to pribllžit je čtenárô.m tohotc časopisu,
o kterých, snad mylne, se domnívám, že se jich nezúčastnu.ií •
Začínam ^ipnickým festivalem. Je t c sice časové nesprávne, ale
správne die hesla od Jednoduššíhs b složitejšímu. Pozor, abvch se
náhodou nedotkl poŕadatelu, zdüraznuji, že tím nemyslím, že by T
nice byla primitívnejši. Pcuze se snázeji uchopuje ve slove:/
vzhledem ke krátkosti trvání nestačila ješté nahromadit to.1.1/. or-c
blému jako Porta. ±vonkrétné se let os konal čtvrtý ročník. Ja první
dojem byl zcela rozdílný od predchozího « zhruba ŕečeno více rocku,
mene folku. Pamétníci .mi potvrdili, že takové rozložení sil b.ylo pred dvema roky. Má se z toho usuzovat na dramaturgickou nej istôt u
.a nevyváženost? Na nedostatek jednotící myšlenky? Jedna by tu snad
byla: mnoho učinkujících se snažilo vtipkovat na účet Port;/, néktcfi
hure,.jiní lepe, vesmes však kŕečovite bez pochopení její podstaty
- o tom však pozdéji.
S uvedomením toho, že- za celých skoro dvanáct hodin se nevyskytl ani jeden účinkující, který by, jak se pri takevých akcích stá
va, obecenstvo esteticky urážel, a že všichni, lepší i horší, z té
či oné hudební škatulky, byli poslucháči prijatí kladne, se jistý
puvodní zámer začíná rýsovat. Je jím snad snaha docí.lit j istou este
tickou syntézu, která by všem tern, kdo pŕijíždéjí zhlédnout "to svo
je", ukázala, že kvalita je naddruhová, že stojí za to otevŕít se
hudbe jako takové.
Muj nejvétší zážitek dne, vedie nékolika stálic folkové scény,
byli práve reprezentanti j istého druhu syntézy: skupina Ciment, popsaná konferenciérem J.Rejžkem jako "valašský rock". Popis príhodný,
nuv.no ríci, nebol kapela hrála typicky valašské,melódie v tvrdé roc
kové podobe, čímž dokazovala, že moravský folklor nemusí existoval
pauze ve vypreparované podobe pseudolidcvých juchavých souhoru, ale
že se dá tvurčím zpusobem rozvinout.
Na záver snad jen ooznámku, že v souladu s tradicí festivalu a
jeho názvem: "Písní za mir" pripravili poŕadatelé v pŕestávce písen
vskutku mírovou, kterou si celé auditórium s chutí zazpívale ssebou.
Nyní tedy k Porte, oblíbenému to tématu folkových žerteru a tr*éninkovému terči témér každého hudebrího pubiicisty. Každoročne až ry
okraj naplnén skepsí z techto zdroju pŕijíždím na Portu s ctízkcr
zda snad nemají pŕece jen pravdu, zda se cpravdu nestala už im h
nosaurem, který organizačné a duchovné pŕsrostl možnosti svTÍn
jň a ted už jen tiše odumírá. Samozrejmé od všeho toho je tu kousek,
na muj vkus občas zbytečná bujarost a pátos konferenciéru, Dŕíliš
kolektívni hry, tu chybí ten pravý účinkující -a onde zas jiný pŕebý-'
va, dalo by se toho zkrátka najít. mnoho.- Pri delším pobytu však zj.o
tuji, že to vše zustává jen na povrchu, že stopy duch žije dál. St 5*
ješte se dokáží neznámi lidé chovat navzájem slušné a ohleduplné a
treba i po sobé uklízet, ač se práve toto muže jevit bezvýznamným, ,
to jeden z pruvodních jevú tohoto zvláštního společenství, které tu
po celé čtyŕi dny vládne*
Dcmnívam se, že práve to ovzduší nadčasového usmíŕení a nezá
vislosti zpusobilo, že úrady véncvaly poslední dobou Porte zvýšenou
pozornost, která se obrazila na jejim prübe hu.» D"' čela Portýra se
postavil samolibý funkcionár se snahou učinil z nej mládežnický Ča
sopis» Organizátori byli rekrutováni vesmés z místníeh ^drojd SSM,_
podie toho nékterí i jednali a tak docházelo k do té doby nezvyklým
stížnostem na jejich chování. Co Je však nejhorčí, zdá se, že i dra
maturgie musela udelat mnohé ú s l u p K y a pri výberu ŕádné kličkovat»

Naštéstí, díky spoluúčasti publika má Porta jistou "samoČistící schopnost", která zaručuje-, že to mene dobre se proste nedos
tane na repertoár samoobslužné produkce, která se odehrává po vétšinu času na celé ploše festivalu. Nevím, jak daleee je tato "zkoué
ka ohnem” účinná, ješté nebyla vystavená skutečnému testu. Zajištuj
ale, že po celou dobu trvání zástavají prípady popového nevkusu kde
si v nedohlednu.
Ze všeho pŕedchozího je zjevné, že se snažím, zhejmé ne moa úspéšné, racionalizovat smés pocitú, které ve mne Porta vyvolává a
které mé na ni vždy znovu pŕitahují, tak jako i tisíce dalších stá
lych príznivcú. Véŕím také, že tento vnitrní náboj sa v nejbližší
dobé udrží a pomáže jí pŕekonat jak neprizen úradu tak i kritiku,
kteŕí vúči ní vystupují vesmés z pozice nadŕazenosti své intelek- ■
tuální veže ze slonoviny.
Pro samou potrebu shrnující apológie jsem se ani nedostal k nč
jakému vlastnímu dojmu z letošní produkce. Sjednotil jsem se s vétsinou a nejvíc na mé zapúsobil vítéz diváckého hlasování, skupina
Barel rock, pro jej ich neotŕelý prístup k hudebnímu humoru a schod
nosti potéšit. Nyní, s odstupem nékolika mésíôú, cítim potrebu dodst, že po nékolikerém zhlédnutí 3arel rocku v televizi se mi zdá,
že noši fádne pochopili nabízenou jim šanci a úspešné nastoupili
cestu k zplanéní a bezobsažnosti.
Z písničkárú nečekané (alespoň pro mé) zazáŕil po letech ro
mantiky "Toulavejch" Vojtech "Kidák" Tomášk# recitalem nabitým
písničkami plnými obsahu i poetiky, pŕekonávajícími vétšinu současné produkce osobností etablovaných v této sfére.
Na záver vsnad jen poznámku, že oba festivaly se svým zrú sober.
navzájem doplňuj!, v žádném prípade si nemohou škodit a je preto
zcela zbytečne zaplňovat jej ich vzácný čas nesrnysInými útoky na
toho druhého.
D. K.
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

LIDOVá NOVINY KRÁČÍ K REGISTRACI
Z redakční zprávy uverejnené v LN č.4 se dovidámer že Úrad pr«
tisk a informace upozornil vydavatele LN, že jej ich činnost "nemá
oporu v dosud platných právních predpisech", že však správni ŕízení proti nim jako "skúpiné osob bez vydavateľských práv" zahajováno nebude. Hedakce byla^odkázána na UV NFvČSR a ústavné práv
ni výbor FS, proto napsala ÚV Národní fronty ČSR dopis, ve kterém
žádá o pomoc a radu ve véci nalezení organizace či sp#lečenst-ví,
které ^by se mohlo štát vydavatelem Lidových novin.
Nedéláme^si zvláštni iluze o tom, že by nejerpm LN, ale jakýkoli
nezávislý časopis v současné Národní fronte CSR svého vydavatele
našel. Pokud by se našel, naskýtá se otázka, zda by Lidové noviny
i potom zústaly nezávislými.
J.
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7 * prosinec. Je zima, sníh žádný. Práha se mi zdá trochu
smutná 9 ale predvánoení ruch v centru už jede na plný plyn
smere m k svátkňm "klidu a míru". Jdu z kostela Sv.Tomáše
oŕes Karluv most navštívi t prátele bydlící ye $tarém Mésté.
U schodu z mostu na Kampu stojí muž v montérkách a natahuje
pletivo na konstrukci z lešenárskych trubek,
"Copak to tu drátujete?" ptám se zvedavá,
"Ale - budou se opravovat schody," odpovídá délník a soustredene drátuje, ani se na mé nepodívá,
"A to s tím začnete te3 v zimé?" ptám se dále ve snaze dovedet se neco bližšího.
Dráteník plotô však zrejme není naladéň na rozhovor a tak
jen znovu zabručí: "Už se začalo,"
Zdá se, že zde žádnou zkušenost od starší generece neprevezmu, jdu tedy dál špalírem sôch s bílými čepicemi holubích
hovínek na hlavách,
.
8 , prosinec,'Už v časných odpoledních hodinách brouzdají v okolí Kampy nékolikačlenné policejní hlídky v neobvyklém množství. Je to fajn - ŕíkám si - človek se aspoň nemu
sí bát, že ho nekdo prepadne. To ta prestavba? iniciatíva a
produktivita práce se projevuje i v bezpečnostních složkách,
bdít nad zákonem,. to* je zajisté velmi záslužná práce.
Courám mestem, nahlizím do výkladních skrini, mél bych
už taký nakoupit néjaké dárky, ale počkám s tím radeji do
zítrka aby mi snad nezplesnivély' nékde vc skrini, Když je
krátce pred ,pátou, nabírám kurs Kampa - Hroznová ulice a
doufám, že ty dnešní hrozný nebudou moe kyselé. Ale jak by
mohly, dúkladne jsem všechno a za všechny promodlil, pryč
s. planými obavami.
V parku na Kampe je už mnohem víc uniforem než predtím,
procházím však bez problému a chystám se zahnout do Hrozno
vé ulice. Ale ouha - u domu pana Wericha bariéra zátarasd,
za ní plot uniforem a všude kolem je jich taký jako múch.
Nedám se vyvést z míry, asi je den SNB, mají tady oslavu.
Vrtá mi však hlavou? proč si na oslavu berou pendreky pardon - obušky. Ani jejích.pohledy se nezdaj! být radostné,
Zkouším projít jinudy, všude je to však stejné. Ale já
se tam musím néjak dostat. Nedá se nie délat, nakonec Búh
jc se mnou, tak co bych se bál. Odhodlaní- se». tedy vrhám piímo do jámy Ivové, do Hroznovky, Proplétám se mezi uniforma
mi, otáčím prstovým rdženečkem? v duchu drmolím Otče náš a
Zdráyas feria: udélejte mé neviditelným a dejte at to všech
no dobre dopadne. Napravo i nalevo ode mé kontroluj! občank.y, Jdu stŕedem a »jsem neviditelný.
Na malém placku v Hrozríovce, u mustku pre s (Jertovku, je
asi stovka lidí« Uniforem celkem málo, zato víc tajných.
Hledám známe tváre a po chvíli narazím na Gruntíka^ Lenku,
Čuňase a Nemíru.
"Veni, vidi," povídám "jestli taký vici, to ješté nevím."
Stojíme u zábradlí nad Certovkou, povidíme si a Čekáme,co
bude dál. Zdá se mi, že je tu mnohem mín lidí než loni, ale
vtom jako by se- protrhla hráz, hrne se h nám dav asi dvouset^lidí a po dvaceti minútach opét. Je viJet* že po>licejní
režie funguje perfektné. V davu nekdo začal hrát na kytaru
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a zpívat staré písniČky Beatles. Ostatní se pripojuj! ke
zpévu jenvváhavé, málokdo zná texty v angličtine, ti nezna
lí alespoň broukají melódii.
Protlačil jsem se s práteli doprostred davu. Když skončila
písnička, vylovil jsem z kapsy text prohlášení k sedmému
výročí zavraždéní Johna Lennona a začal Číst. Klepal jsem
se zimou a trémou. Nékolikrát jsem byl pŕerušen souhlasným
pokŕikem a když jsem se dostal k Lennonovu heslu - Dejte
míru šanci.' - začali je snad všichni skandovat. Snad díky
tomu se ml trochu vrátila odvaha a v klidu jsem dočetl pro
hlášení až do konce a potom ješté podpisovou petici proti
jaderným zbraním, bratrské armádé dočasné umísténé v naši
zemi /jenže ta dočasnost néjak nebere konce/, a proti dalším nešvarôm, které .se mi vôbec nelíbí. Asi se nelíbí i ostatním našincúm.vJen jsem dočetl, už se ke mne hrnuli a:
"Dej to sem. Púst mé k tomu." Nestačil jsem hlídat propisku, nškam mi zmizela v tom hemžení, nakonec jsem mél nejakou
úplné jinou. Podepsalo se 147 účastníkú a pripojili by se
další, ale to už se lidi dali na pochod kolem Werichova do
mu na Kampu. Céstu na Karlôv most blokovaly policejní jed
notky se^psy. Lidi znejistéli, zastavili se a nerozhodné
postávali na místé. Jediná volná cesta byla preš park k
mostu l.máje. Tušil jsem, že je to zámerné, ale jiná možnost nebyla, jediné zôstat štát na Kampe.
Dav se hnul do parku a vzduch se rozechvél stovkami
hlasú: Dejte míru Šanci! Dejte ir}.íru šanci!
0
Vzadu vrčení a štékot psú. Nervózni uniformy. Nervózni obuš
ky, pripravené udeiit. Nervózni pobíhání tajných všude kolem.
A co'nás čeká vpredu? Lidi se pomalú sunou parkem. Dejte
míru šanci! Zezadu na mé skáčou tri chlapi v civilu. Vlečou
mé k ŕece.' Žvu o pomoc jako pominutý - zmatek v pruvodu
li
di chvíli nevédí, co mají délat, co se déje. Pak se z prúvodu utrhne dvacet, tricet lidi a zahánéjí útočníky. Vracím se
znátky do prúvodu. Jdu dál, spoutaný pocitem sounáležitosti
se všemi, kterí znovu a znovu volají: Dejte míru šanci!
Pricházíme k místu, kde vyvérá Ôertovka. Prôchod na
most l.máje je zabarikádován zátarasy. Stovky uniforem, desítky tajných. Policejní vozy a antony. Za hradbou uniforem
nejaký muž kričí do megafónu. Krik po míru ho prehlušuje.
Snad by chtél ríct at se rozejdeme, že naše shromáždéní je
nezákonné. Nemá šanci - mir chce mit šanci, svoboda chce
svou šanci. Proto parkem dál hrmí: Chceme svebodu! Dejte
míru šanci!
Skandování pomalú utichá. Konečné dostal šanci megafón.
Máme.se rozejít. Pékné po jednom policejním kordonem a všich
ni si nachystejte obcanky. Dav je obklíčen policií zepredu
i zezadu. Nedá se nie délat? Asi ne, násilí z naši strany
by zrejmé bylo jen uvítáno jako záminka k represi. A my tu
nejsrne oď toho, abychom se prali. Pristupujeme na návrh.
Jeden po druhém prochází mezi zátarasy. Všichni vytahují
občanky. Moji zabavili už v Hroznovce. Zkouším proklouznout
kordonem. Tajní však bdí. Jsem zatcen a další dva dny trá
vim v cele pŕedbéžného zadržení.
Manifestace skončila úspéšné.. Rekli jsem, co bylo treba.
A príští rok, dá-li Búh, to rekneme znovu, Alespoň v duchu
dekuji tém, kterí se mé zastali. Neznám jejich jména a v tom
zmätku jsem si nestačil zapamatovat tváre. Snad jim nékdy
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budu moci oodékovat osobne.
Pletivo na schodech z Karlova mostu na Kampu zmizelo
a schody se rozpadájí dál. Ďalší oprsva je olánována patrné na pristí rok 7. prosince. A me napadá, jestli by nebylo
vhodnejší sejít se nékde jinde. Treba na müstku. Ploty a zá
tarasy by se na Váelaváku vyjímaly obzvlášté pekne. Určite
je tam taký nutná ledacos opravit.
. Ota Veverka

POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA POZNÁMKA OPET POZNÁMKA
Mladý svet č. 4/88 uverejnil celostránkovou reportáž 'Davida
Vondráčka nazvánou "Dejme míru šanci”. Článek se dotýkal
setkéní mladých lidí na Kampe 8 . prosince 1987, kdy si takto
pŕipomínáme den zavraždení Johna Lennona, ale ne jen to.
Nedočetl jsem se však ničeho jiného, než prekroucené skutečnosti a výmyslu*
Nechci ted^nudit čtenáre JAZZSTOPu analýzou nebo konfrontací
zmĺneného článku. Predpokládám, že Vás vétšina jlž na Kampe
byla a tedy ví anebo si umí udelat predstavu o co jde.
Píši tuto ooznámku, protože mš napadla otázka, zda mála redakce Mladého sveta vubec z čeho vybirat. Jestli o nás, co
jsme dostali ránu obuŠkem,vübec védí? Co by napsal Vondráček,
kdyby jí schytal? Asi by to mohla být zajímavéjší reportáž,
že?
Ale nechme stranou všechny argumenty vyvracející mnš ten pošetilý nápad. Začneme jim psát. Hned. Proč máme čekat až to
do nás nekdo napáli?
-FINESPOZNÁMKA K POZNÁMCE

POZNÁMKA K POZNÁMCE OPŽT POZNÁMKA K POZN.

Príští rok pŕevezmou odpovédnost za vzoornínkové akce v den vý
ročí zavraždšní Johna Lennona mestská orgány svazu mládeže.
Myslím si, že "zoficiálnéní” nemusí ješte narušit hezkou a bez
prostrední vzpomínkou na Lennona, jak se domnívají nékterí čtenári. Naopak. Domnívám se, že se dá tímto predejít politickému
zneužití. Helena a Petra se nebudou muset bát, že budou mit
kvdli prítomnosti na Kampé ve škole nepríjemnosti. A jak píše
3ohdana - príslušníci V3 budou mit mene práce a všichni bychom
meli mit mene nepríjemností.
Dávid Vondráček
domáci odd. MS
Když jsem dopsal poznámku poznámku, dostalo se mne do rukou
poslední číslo MS.(č.15/88) a tam jsem si pŕečetl v rubricé
"dopisy v koši nekončí" poznámku autora D. Vondráčka. Co dodat. Snad jen, že by se mohl príští rok udélat na Kampé táborák,
nebo,ješte lepe,by mohli svazáci sehnat "koksáky”,aby jim
pri tá hezké a bezprostrední vzpomínce neumrzly nosy.
-FINES)
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Levočská Mariánské pout, na které se v jeden nedelní den
setká podie nejstrízlivéjších odhadô 120 - 150 tisíc lidí,
se stává každoročná nejvrtším pravidelným shromáždéním obyvatelstva v našem štátu, na tak maléru prostoru. V posledních letech prestala být Čisté slovenskou záležitosti, lidé
pricházejí z Čech, Polska^ Maäarska, atd. Proto dokonce i
Katolické noviny, které, jak je známo, vénují kvôli nepre
bernému množství dôležitých náboženských akcí u nás, pozornost tém nejzávažnéjšínr, jí znovu vénovaly celé čtyri radky.
Preš svou obsáhlost muže však tento článek, vedie zpráv o
úmrtí svétoznámých kostelníkú, uniknout pozornosti.
Náš zajímavý život, plný naradoxô, však prináší další:
o pout mají, na rozdíl od našich loajálních církevních redaktorô, mnohem vétší zájem nejateističtéjší kruhy našeho
štátu, od krajského výboru strany až po StB. Ale kolik li
dí, tolik chutí - jakkoliv by to vypadalo perverzné.
Košická televize natáčí pôlhodinový dokument pro inter
ní potrebu kompetentních religiozních orgánu, V kritickou
sobotu a nedeli Slovenská televize vysílá nejwesternovštéjší kovbojky a v kinech promítají všechny úzkoprofilové díly Angeliky, Odbor kultury KNV ma celý mesíc pohotovost odlákat poutníky ne naši pokrokovou kulturou, ale div se
svete, buržoazními kýči,
V sobotu ráno se ješté dá dostat ze zastávky na hlav
ní trati ze Spišské nové Vsi do Levoče v preplnené lokálce
celkem pohodlné* Na odpolední vlaky je už jen pohled zoufalý, a tak se chodí 12 km péšky. Doba vrcholícího léta, zpocené tváre, hradby starovékého mesta plného kamenných domu
prinášejí vibrace radostného nepokoje, Mariánské bazilika - cíl pouté - se chveje v horkém vzduchu vysoko nad méstem.
Tentokrát patrit k davu je pro mé výjimečné a prekvapivé
príjemné, Ztrácet se v néčem spoLečném, co není zároveň fa
miliárni nebo stádné odpornéf je naprosté nóvum. Šum lidské
reky, která se rítí vzhuru tisíciletou lipovou alejí. Ukrut
né strmé* desetitisíce modliteb na kamenité ceste a zpév
jako když se jde na tábor lidu, tábor, kde se nebude o ni
čení rokovat, rozhodovat, tábor jen tak.
Levočské deti mají v nedeli hluboko uprostred prázdnin
povinnou školu, kde jim promítají poučné protináboženské
filmy. Hlavní silniční tah z Tater do K j š í c , E-85, je pre
smerovaný mimo Levoču, aby náhodný turista byl chránén pred
šokem, trabantoví bratri by halucinovali o mobilizaci, protože První máj už dávno .
;byl. Košický vikár varuje své knéze
a ovečky pred Levočskou poutí jako pred morem, který poškvr
nu je.
Pred bazilikou tisíce lidí, zpévu, ohnú, stanú, praporú a^krížu. Zvuková pestrost se slévá do jediného souhrnnéh© tónu. Útržky slov a písní vytvárejí jedinečnou poézii.
Pomíchaná slova mi padají na hlavu z tisícerých smérú, také
si zpívám. Z oodvečerních lesu pricházejí k chrámu prvá
procesí, zvučné hlasy, prápory a vetšinou mladí lidé - štu
denti trikrát obcházejí Mariánskou horu. Po etyhiceti le
tech první verejné mnohostočlenné procesí a každý se opováž
livé "nebojí" kráčet za kŕížem.
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Procesí z Bardejovského fikresu zastavila ozbrojená poli
cajní hlídka - prý tskový útvar narušuje plynulost dopravy - byli pušténi psi bez náhubku, srážka, nékolik ran. Nakonec se desítky "nepochopitelné" neoblomných lidí ubírají pét
metrú vedie silnice preš pŕíkopy a kere, desítky kilometru
za neustáleho doprovodu mnohých policajtú, kráčejících pa
ralelné cestou, na které narušovali plynulost dopravy. Ďal
ší incident pŕímo v bazalice, kde byli fotografováni účast
níci bohoslužby. Dav policajty obklíčil, film osvetlil s u-'
pozornéním, že nejsme v cirkusu. Policejnímu autu se tro
chu pomohlo z kopce dolu. Ďalší rok účast uniformovaných
orgánú odvolána - všichni do civilu. Každým rokem se zvyšu
je počet poutníku zhruba o 5 - 1 0 tisíc, je treba zménit
taktiku - nedráždit neefektivné.
Nejvétším problémom poutníku je voda. Studňa u bazili
ky, která pomoci dumyslného starého stroje čerpala z velké
hloubky vodu, samozrejmé už dávno nefunguje. Na její udržo
vaní, obhospodarování jako majetku štátu, je nutný štátni
souhlas.., Mariánské hora se skutočné vypíná nad Levočou na
samém hrebeni, a tak pro desetitisíce lidí, kterí tu trávi
často s détmi celé dva dny, zbývá jen možnost sestoupit ní
že do údolí, kde je slaboučký prameň - Levoča je velmi hluboko a daleko. fityŕstupy tvohí i kilometrový zástup, ve kterém se čeká nékolik hodin - o tom jsem však jen slyšel, protože jsem radéji zustal žíznivý. Á voda z pramene bude s
nejvétší pravdépodobností opravdu zázračná, protože u lidí
se nezačínají, vzdor tak vyhrocené situaci, projevovat / v
obdobných prípadoch - zvlášt v davu - obvyklé/ sklony k podráždénosti,agresivité a hystérii. Žíznivý dav je klidný.
Inverzní reakce - zajímavý experiment provpsychology.
Stánky s občerstvením:, s typickým poutovým prodejem mar
cipánu a ruzných détských nádher, v Levoči® nejsou. Jejich
absence vytvárí atmosféru néčeho zakletého. Nakonec celý
"soubor opatrení” ze strany štátu vuči pouti, ji uvádí do
situace čehosi krajné nežádoucího, trpeného jen obavou z
velkého počtu poutníkú. Na Slovensku však na všech velkých
poutích existuje prísný zákaz prodeje marcipánu, který
vznikl jako dúsledek velmi duchaplné teórie, že se tím osla
bí religiózni sklony obyvatelstva. Sklony k sladkostem se
však zrejmé pŕecenily.
V posledních letech /jak se teórie o problematice poutí
prohlubuje a védecky prehodnocuje/, štátni obchod nabízí
pred výstupom na horu osvéžující borovičku? víno a studené
pivo. Očekávané výtržnosti, které by umožmly zásah policie
se však témér ne.vyskytly? takže je možné ocekávat zastavení
tohoto neúspéšného experimentu.
Ve dnech pouté, 12 km od Levoče v Spišské nové Vsi, se
jako "odpoutávací akce" /to je výraz, který se oficiálné
používá/,vuž nékolik let konají trhy s nedostatkovým zbo
žím, plzenským pivem, lunaparkom a marcipánem. Lidová vese
lice má ostré kontrastovat s fádností a trúchlivostí pouté,
kde se nedá koupit ani perníkové srdce.
Mnohem rozkošnéji však odpoutává od Levoče, práve kvúli ní zrízený nejvétší folklórni festival^u nás - Východná.
Jde o to, že cirkevní svátek - tedy i pout - je časové po
hyblivý, a tak se musí podie církevního kalendáre.pohyboval
i termín Východnej. Festival je dúkazem, že u nás ješté ne
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došlo k úplné odluce církve a štátu, tentokrát však v opač
né poloze. Je to skutečné velmi okaté a trapné, má to však
jistou výhodu* 0 stále se ménícím termínu pouté se nedovíme
z zadných zdrojô /jestliže nejste cirkevne zbéhlý/, ani z
Katolických novin, stačí však védét, kdy je Východná, o Čem
nás informuje záplava zdrojô už mésíce dopredu, a Levoča je
jasná* A takto se o dátumu poute dovídá nejméné 90% poutníku.
Po probdélé sobotní noci prichází, jak už to bývá, nede
le, hlavní bohoslužba, konec, zvony, zvony, zvony, neprehledný dav klečí kolem hory, úplné stotisícové ticho je mimohádným zážitkeín. Otče náš, nás všech tady, zvláštni odhodlání v nitru: jsme tady, jeme tady, i když tak hrozné
nechténí, jsme tady!
Béhenr hlavního kázání nekolaborujíéího spišského vikáre
se^nad horou.približuje malé letadlo a v tésné výšce dopl
ňuje rušivým hukotem atmosféru - je zretelné vidšt, jak po
stava za pilotem filmuje - Lidé hrozí péstmi, letadlo se nékolikrát vzdálí^a znovu priletí. Létá takto asi hodinu, "CO"
se filmuje? Pout v Levoči se pro štát stala fenoménem, který je potreba zkoumat a vyhodnocoval, Nejenom z preventivních
duvodô, Tato nekontrolovatelná a nezvládnutelná masa je "událostí", ale i objektem psychologického zkoumání. Tento
"objekt” bez účinného státního vlivu. zbavený vody* pohod
lí apod, se zkoumá z hlediska projevu davové psychózy, samoregulace /což je pro štát obzvlášt nežádoucí fakt/.v
Pozoruhodnou se stává dríve nebývalá účast nekrestanú,
kterých je na pouti nejméné tretina. Od dlouhovlasých trampú s kytarami, zvédavcô, až po bežné nekresíany, kterí v
Levočivsublimuj! nejprirozenéjší potrebu človéka; verejné
ho, byí tichého, ale jednoznačného protestu. Je to u nás je
diná možnost, která právé nepríznivým, ale bezmocným postojem §tátu pravé tuto pout konfirmuje ^ako formu protestu.
Krestané se setkávají s lidmi dobré vôle na stejné strané
barikády, A tato scolečná pozice vérících i takovýchvnevé-.
rících už vstupuje do béžného povédomí, proto nekhesíané 11^•
pricházejí do Levoče úplné phirozené a bez rozpakô*
Pout jako protest je bez irónie néčím novým, čím do po
kladnice svétové religiozity prispela naše východní společnost. Nové je i Mto, že- množí nevéŕící znovu chópou kfestanství, které pout vytvorilo jako jednu ze záštit pro nejobyČejnéjší touhu človéka po vyjadrení svého presvédčení o nut
nosti spravedlnosti, A že se takové heterogénni společenství začíná aktivizovat, je zrejmé ze zdánlivé maličkosti:
kázání v Levoči, nezrídka zamérené k dôstojnosti človéka a
k jeho právôm, jsou ukončená bourlivým potleskom a skan
dovaním. A to ješfé pred deseti lety skutečné nebylo.
V tomto prípade krestanôm zdravý cit pro hodnoty nesmi dovolit pozastavovat se nad tím, že rovina religiozity se nékdy odsouvá bokem, že se poskytuje nevéíícím bratrôm možnost
projevit se a mit účast na "protestu" ohledné všelidských
hodnot. To, že krestanská pôda supluje pôdu pro svobodné
sebevyjádrení, je jen dôkazem její životaschopné pružnos
ti a schopnosti fungovat tam, kde to lidi nejvíc bolí.
Khestané včetné mne, objevují jinou zvláštnost. Pri takovém množství národa na dost velkém prostranství nebylo
možné v minulosti bez technických prostredku, a není možné
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ani dr*ee? úplné zabezpečí t to, aby ste dobre a srozumitelné
slyŠeli prúbéh bohoslužby a kázání. Po počátečnich rozpacích jsem si uvedomil a prožil to, co snad na tomto miste
prožívali lidé už po staletí. Jde o to, byt teď tady a ne
néco slyšet. Moje existence te3 tady a rnug príchod ^sou tou
hodnotou, o kterou jde. Pŕináším. néco na tuto horu - fyzic
kého sebe. Nejsem tu pro to, abych néco získával - pout kon
zumoval, ale dával. Já ji tvorím., prináším. Proto pout ne
má temer žádný program, nie se tu nedeje, ale já jsem tu,
ležíme celý den na trávé, unáší mé hudba z tisícerých tŕepetavých písní, odlétám skoro do nebe, celý den nepremýšlím,
pouze jsem. Jsme tady. Co s námi chcete udélat?
Konec. V nedéli odpoledne mesto zaplaví davy, lidská reka odtéká nékolik hodin, po tu dobu je cesta do Košic témér neprújezdná? stovky uniformovaných bližních se pokoušejí usmérňovat lidi, kríže, zástavy a zpev na správnou ces
tu! Jsem na smrt unavený po probdélé noci, celý ten dav je
ve mne, s námi je všechnó dobré v celém tomto kosmu, te3
to vím celou svou nejfyzičtéjší existencí. A voda, kterou
v okolních dédinách v pačenisti odpoledne lidé neúnavné
prinášejí pred svoje domy pro osvéžení zmorených poutníkú
/navzdory výstrahám z MNV/, je živá a pŕináší jako dar takovou radost, že si jeden pohár vylévám na hlavu.
František F.
Košice 1987
Preloženo ze slovenštiny 18.11.1987-Praha

MAJÍ STRACH Z KRISTA
Je pátek, 25. brezna 1988. Sychravý jarní den. Vycházím
z bratislavského hlavního nádraží. Drobné mrholí. V Bratislavé jsem nikdy nebyl, mésto neznám. Vydávám se tedy nazdarbüh
pešky do mesta. Cestou potkávám néjakého mladíka.
"Nevíš kde má být ta katolická demonstrace?" ptám se.
"Na Hviezdoslavové náméstí, ale radéji tam nechoä, je tam pl
no policajtú. Zatýkají lidi.” odpovídá.
"To se nedá nie délat." ríkám a ptám se na cestu.
Vysvetlil mi kudy mám jít a já pokračoval v ceste smérem do
centra. Je tričtvrté na čtyri, demonstrace začíná v šest,mám
ješté dost času. Mrholení se m*ní v déšt, fouká 3ilný a stu
dený vítr. Vcházím do kostela, abych se ješté krátce pomodlil.
Kos'tel je plný tichých lidí, úcty a šeptájících, prosících
úst. Modlím se a potom vycházím opét ven, U dverí se schovávají pred deštém dve staré ženy. Ptám se znovu na cestu. Mladší
z nich, asi pétašedesátiletá, mi odpovídá éesky:"Já vás zave
dú, jdu tam taký."
Seznamujeme sé, dovídám se, že je z Veselí na Morave a dává
mi svíčku. Svoji jsem zapomnél doma. Druhá žena, Slovenka,ríká:"Já tam pújdu taký. To je hrozná, co se dnes deje. Nesmime
si to už nechat líbit, oni si pak dovolují čím dál, tím víc."
Ptá se me, odkud jsem. "Ze Zlína." odpovídám. "Chtél se mnou
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jet jeätŠ jeden kamaródr ala hlfdajl ba^tajnl a nechtéjl
ho pustita"
"A pro6 ho hlidají?" zéptala se první.
"Stal se leto s mluvčím Charty*" ríkám.
"Myslíte Stanu Devátého?"
"Ano, vy ho znáte?”
"Tož jenom z rádia, ale myslím, že je to hodný chlapec. To
je hrúza, co tomu našemu Stanovi délají."
"Je to svinstvo." Tikám a dívám se na ulici, kde každou chvilku prochází ^ŕí
čtyrčlenné police jní hlídky. Povi dáme si, čas
beží a krátce ofed púl šestou jdeme na námestím
Na začátku ulice, která vede k Hviezdoslavovu náméstí, stojí
napríc preš cestu žlutý, policejní anton. "ľudy nemúžeté. ľady
se pracuje." ríká nám néjaký muž v civilu a posílá nás pryč od
námestí. Jdeme opačným smérem , než nám ukázal a jinou ulici
se. na námčstí dostáváme. "Tak s Pánem 3ohem," loučím sé se svou
prúvodkyní, "pújdu hledat pTátele od nás. A dejte na sébe pozor."
"Vy taký. S Pánem Bohém." Usmívá se na me.
Námestí je plné hrmotu a lomozu. Kolem dbkola Vrčí motöry kropících vozu, voda z jejich cisteren se mísí s deštém. Po námčs
tí jazdí kŕížem krážem čističi vozy s mechanickými kaftáči
a glancují námestí dobčla. U sloupú stojí vôzy se^zdvižnými •
plošinami a montéri vymémují žárovky. PoZoruji s užasem tu,
v pátek večer, naprosto nevídanou pracovní iniciatívu. Na chodnících stojí stovky lídí, hlasité a ironicky kômeritují mravenčí
píli bratislavských služeb. Sméjí se, že tak čisté námčstí v
Bratislave nemeli ani za první republiky a Slovenského Št^tu.
Všeohny vozy mají na dveŕích nápis: VEREJNO PROSPEŠNÉ PRACE. ,
V šest hodin se prostrahství pred Slovenským národním divadlem zaplňuje lidmi. Odhaduj!, že je ná3 asi dva tisíce. Ďal
ší tisíce prihlížejících lidí lemují námestí; ti, kterí už ne-:
byli policíí vpušteni na námestí, se tisni v postcanních ulicích*
Blikájí první svíčky a za chvíli, kromč verejného osvčtlení,
ozaŕují námestí stovky malých plamínkú. Zahlédl jsem Míšu, re
portéra z londýnskáho listu Guardian* Zdravíme se, oTipojuji
se k nČmu a celou deradnstfaci Se držíulejU sebe. Lídé žpívají
statní hymnu. Do toho se z tlampače policejního vozu ozývá ner
vózni hlas. Vyzývá nás, abychom se rozešli, že shromáždční je
zakázáno bratislavskám národnírii výbo^em* že. je protizákónné
a že bude použito štátni moci, jestli námestí okamžité neopus
tíme. 3ude to zajímavé, statní moc proti moci boží. Nékolik
jednotlivou odchází. Ostatní výzvu ignorují a jako odpovéa se
hromadné ozývá modlitba:"Zdrávas Maria milosti plná..." Z davu
je slyšet výkrik:" Mají strach z krista!" Hlas reproduktoru
opakuje výzvu. Odpovédí je zase jen modlitba: "...Pán s Tebou,
požehnaná Tys mezi ženami..." Pláoolají svíčky. První incident:
policejní hlídka zadržuje muže s fotoaparátem, chtéjí,vaby jim
vydal film. Dvacet, tricet lidí mu béfí na pomoc: "Pustte ho-?
Nie neudélal!" Policajti prekvapené ustupují:" Vždyt mu nie nedčláme. To jevjenom béžná kontrola." Chytám muže za rukáv:
"Pojčíte, ztratte se mezi lidmi." Fotograf mizí, dva policajti
se márne pokoušejí prodrat za ním.
Náhle se rozječely sirény. Policejní vozy, jeden vedie druhého,
vjíždčjí do lidí. Snaží se je vytlačít z náméstí. Hysterický
jekot sirén rve uši, ale presto je stále slyšet modlitbu: "...
a požehnaný je plod života Tvého - Ježíš..." Velká skupina li
dí drží jednoho žigulíka. Motor ŕve na plné obrátky, je cítit
zápach pálící se spojky. Stará babička drží oŕedek vozu. Vúz
se trhavými skoky prodírá pomalú vpred. Sirény kvíli, blikájí
modrá svetla majáku. Vozy kTižují námestí. Lidé klidné uhýbají,
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uskakují a zní modlitba: " ... svätá Maria, Matko 3oží prog za nág^ hŕíáné..."
Policajní žigulíky a škodovky zrejme nestačí. Xe slovu se
dostávaj! kropící a čističi vozy. V.jíždejí do davu. K jekotu
sirén ae pridává rev ťažkých motorá a vsteklá troubaní klaksoná. Vedie mé zastavuje naklaäák. Volám skrz spušténé okénko na
ridiče: Deláš verejné prospéšnou práci ?!” V očíeh ridiče je
vidét nenávisť smíšenou se strachem. Smátrá rukou kdesi pod
saiadlem, vyťahuje téškou, ocelovou trubku. “ Čo chceš ty svi
ňa?!” rve, “Ja ta zabijem'!“ Zaŕazuje rýchlosť a odjíždí.
policejní hystérie vrcholí. Vozy zmätene krouží mezi lidmi.
Za okénky aut jsou vidét 3hrbené postavy, krečovité svírající
volant, ustrašená obličeje, vypoulené oči. Z davu se začiná
ozývať piskot a krik. “Nepískejte!, Nekričte!volá nékdo,
“Modlete se i“ Pískání a krik ustává, opát zní modlitba*
Provokatéri neuspéli. "...zdrávas Maria milosti plná...” Kro
pí cí vozy, trysky otočené nahoru, začínají stŕíkat na lidi.
Lidé s klidem nastavuj! sprše deštníky, nékteH se té márnosti
smejí. Vétšina lidí je už stejné promočena neprestávajícím deštém. Neuvéjčitelný klid a pokoj v nás, násobí, vedie zmätku hys
térie policajtá, až neskutečné.
Polícii se nakonec podarilo vytlačiť vétšinu lidí na okraje
námestí a do prilehlého parčíku. Ale i mezi stromy vjíždéjí
kropící vozy a zalévají trávu, jakoby ani nepršelo. U kašny
pred divadlem a pod jeho sloupo radím, kam vozy nemohou, zas
talo aei trista lidí. Trista statečných. Modlitba stále znovu
a znovu zní. Jde do tuhého, “..svätá Maria, Matko Boží, pros
za nás...” Prijíždéjí policejní, cisternové vozy s vodními dély. /Zahraniční rozhlas pozdeji mylné informoval, že šlo o ar
mádu. pozn.aut./ Jedno délo mírl do parku, druhí na nás* Lidé
prchaj!. Zbytek se kryje za kašnou, my u divadla za sloupy.
Miša 3tojí vedie mé a rve mi do ucha: ”Zmrdi! Zkurvysyni!
To snad není možný. Vodní dela na babičky!”
Stará žena vedie nás se nestačila skrýt, voda s ní mrštila
o zem. U kašny klečí néjaký mladík se sepjatýma rukama. Sám.
Klečí a modlí se. Proud vody ho zasahuje naplno. Zvedá do vzdu
chu. Točí s ním a pak ho nekolik metrá kutálí po zemi.
Prfcíhají lidé a pomáhaj! mu na nohy.
“Podivej na druhou stranu!»” kričím na Míšu. Miša se divá
a neverí vlastním oČím.
Na protejší strané náméstí stojí pohotovostní policejní jed
notka. Maskovací stejnokroje, bílé p r i l b y , bílé obušky a v
druhé ruce práhledné štíty. Pásobí dojmem prízračných robotá.
Strojá na ničení.
Stojí mlčky a hrozivé. Žatím nezasahuj!.
“To v Anglii nemáte, co? kričím na MíŠuT
“Máme, ale né proti babičkám!”
Nekdo vedie mé volá: “Musíme ješté vydržet! Do púl sedme!”
Dívam se na hodinky, zbývají t r i minutý. Délo na nás chrlí
vodní kanonádu, ale proti kamenným slouoám divadla nemá velkou
šanci. Zasahuj! nás jen odrazené kapky. Beztak jsme promoklí
deštém. Modlitba ješté stále zní: “...pros za nás, hríšne,
nyní i v hodíné smrti naši. Amen.”
Padlo pul sedmé. “Pojäte, jdeme domá. Zvítézili jsme!”
Olcházíme s Míšo.u v pruvodu klidných, pokojných lidí, ulici
Gorkáho. Mezi námi ječící vozy. Ješté toho nemají dosť.
Vjíždejí na chodníky, vrážejí do zad odcházejícím lidem.
Pásobí to hloupé, smééné, trápne. Nikdo se nedá vyorovokovat.
Míjíme další tlupu bílých pendreku a prileb. Co s námi chcete
délat?
S námi je Kristus. A s vámi... Co s vámi? .
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NECH JE 3 VAMI PAN
/tým, ktorí prídu po nás/
Na dlažbu, ako večne znamenie
ako pohladenie, ako bozk
ako svetla^požehnané vtelenie
bude stekať vrelý vosk

keb zvony ^hlasujú slooodu
čím je smrť a Čím je zmar
úzkosť a bolesť tie tu nebudú
ked^na vás zhliadne Božia ľvár

v duši pokoru a ruky zopäté
v srdciach kiud a v tvári jas
sa soiou, svetlom sveta stanete
ak nádej planúť bude z vás

3udú vás plne ulice
ako nedozierny lári
pôjdu vás mestom tisíce
nech je s vami Pán

Pôjdete s prázdnymi rukami
a budú sa vás bát
zlo stratí svoju vládu nad vami
nikto už nepomyslí na návrat

na dlažbu ako večné znamenie
ako pohladenie, ako bozk
ako svetlavpožehnané vtelenie
bude stekať vrelý vosk

Budú sa bát vášho ticha
v ktorom horí slabý knôt
bude sa im ťažko dýchať
zaleje ich chladný pot
Vodné delá ani slzný plyn
neuberú vašej viere síl
padá iba ten, kto pohár s Ním
trpkosti do dna nevypil
proti vám armáda otrokov
aký rozkaz - taký čin
no svitne ráno každou nocou
ak je s vami Joží Syn

hlbokou

Budú sa bát vášho práva
vašej pravdy, vašej slobody
lebo kto sa druhým z lásky dáva
ten sa nikdy diablu nehodí
proti vám sa zdvihnú päste
budú hiadat kamene
lenže vy tu ozaj nikdy sami nie ste
ak je s vami 3ožie Zjavenie
To, čo diabol sadil za noci
nezáujem, zlobu, strach
pozná sa po trpkom ovoci
ä raz obráti sa v prach
spravodlivý nech sa nedíva
keď sa počítajú náboje
všetko pominie, len láska.vytrvá
more hriechov zakryje
v

C im
Čím
keď
ked

sú útrapy a hrdza na mreži
je večný sveta zhon
bijú zvony šiestu na veži
vašou túžbou vždy je On

Ivan Hoffmann 25.b . 88 (lp‘

83« Masomlejn - Mikuláš 86 (super punk!)
2x22:3n (S.T.C.V. 000 077) prosinec 1986 0
84. Márna Bubo - Live 3«3*1985 Praha
2x22:30 (S.T.C.V. 000 078) prosinec 1986 -©
85. Hudba Praha - Live Volume 1
2x45 (S.T.C.V. 000 079) prosinec 1986 6
8 6 . Krásné nové stroje - Live Volume 1
(super!)
2 x 45 (S.T.C.V. 000 080-D) prosinec 1986 €>
87. Laura a jeji tygŕi - Live in Olomouc 86
2x22:30 (S.T.C.V. 000 081) prosinec 1986 0
8 8 . Visací zámek/Traktor - Live in Olomouc 1984
mini LP
2x15 (S.T.C.V. 000 082-M) prosinec 1986 0
89. Ogari z luhu - Live (valašský etnický metal-punk)
2x22:30 (S.T.C.V. 000 83) prosinec 1986 0
QO.'Betula Pendula - Live 2x30 (S.T.C.V. 000 084) prosinec 1986 0
91. Minimálni orchestr
2x30 (S.T.C.V. 000 085) prosinec 1986 0
92. Plyn/Dybbuk - Live 85 Volume 1
2x22:30 (S.T.C.V. QOO 086) prosinec 1986 f>
9 3 *. Mat éj Čech - Hock ia'roll classic
2x30 (S.T.C.V, 000 087) prosinec 1986 0
9 4 . Babalet -'Reggae jako hra
2x30 (S.T.C.V. 000 088) prosinec 1986 0
9 5 . Polští písničkáŕi 80. let Volume 1
2x45 (S.T.C.V. 000 089-L) prosinec 1986 0
96. SLNOVRAT Volume 1 (slovenský folk) velmi dobré
2x45 (S.T.C.V. 000 09Q-D) prosinec 1986 €
97. SLNOVRAT Volume 2 2x30 (S.T.C.V. 000 "91) prosinec 1986 $
98. SLNOVRAT Volume 3 2x45 (S.T.C.V. 000 092-L) prosinec 1 9 8 6 _ ô
9 9 . Slunečnice Volume 1 (Český folk - Pepa Nos, Páša Vonková aj.)
2x45 (S.T.C.V. 000 093-L) prosinec 1986 «
100. Slunečnice Volume 2 2 x 45 (S.T.C.V. 000^094-D) prosinec 1986
101. J.JLNeduha & Mezzanin - Hoŕečka (rocková opera)
2x45 ( S . T . £ . V . 000 095“ L) prosinec 1986 6
102. J.J.Neduha & Mezzanin - Poz&stalost mini LP
2x15 (S.T.C.V. 000 096-M) prosinec 1986 +
103* Bez ladu a skladu - Live in Brno 5*12.1986 (výborná sloven. nová
vlna) 2x30 (S.T.C.V. 000 0 9 7 ) prosinec 1986 6
1 0 4 . Vodííanský & Skoumal - Nejlepší nakonec: Koncert v Brná, Tauferovy koleje 23»5.1979 Volume 1
2x3ß (S.T.C.V. 000 098) prosinec 1986 0
1 0 5 . Vodňanský & ^koumal - Nejlepší nakonec Volume 2
2x30 (S.T.C.V. 000 099) prosinec 1986 0
log. PEPA No$ - Proč není takový jako my (live) 1977-1978
2x30 (S.T.C.V. 0004 lOO) prosinec 1986 0
.7 7 . PEPA NOS - V0iný jak pták (live) 1980 Volume 1
2x45 (S.T.C.V* 000 10ÖL-D) prosinec 1986
2
108. PEPA NOS - Žádný strachy nekam to dotáhnem (live) 1980-81 Vol'
2 x 45 (S*T.C.V* 000 102-D) prosinec 1986 €
l n9* PEPA NOS & Slévek Eorman - Časy se mení (live) 1981
2x45 (S.T.C.V. 000 103-D) prosinec 1986 €
110. Ješte jeme se nedohodli - Kdo chce bojovat, hledá zp&soby..•
2x30 (S.T.C.V. 000 104) prosinec 1986 ■%
111. SLNOVRAT Volume 4 - Absolutely Live
2x45 (S.T.C.V. 000 I 0 5 -L) leben 1987 +
(Pokračovaní pŕíšté)
Pozn.; + t = album je vybaveno textovou prílohou
O = album je vybaveno obálkou
Bližší ínformace

Petr Cibulka, Vrázova 53> 616 00

Brno

TECHNICKÉ

Br 2

V prvním techničkám okánku JAZZGTOPu byl uveden návod na
výrobu antény určené k eliminaci rušivých signálu v.ysílaných,
5eskoslovenskými rušičkami, tedy antény pro nerušený príjem
tzv. štvavých stanie.
Celá monštrum oči oo mínající spíše okultní predmet, než nájaké
technická zarízení, je sice konštrukčne jednoduché a náklady
jsou zanedbatelná, ale presto jsem se do jeho výroby nepustil.
U mého prítele jsem totiž "objevil" kouzelnou krabi^i. Docela
obyčejnou leoenkovou krabici poleoenou hliníkovou fólií - Glo
balem. A v ní tranzistorová rádio, která si nerušene hrálo, jakoby žádné rušičky neexistoval;/. Neveríte? Vyzkoušejte si to
sami. Zde je návod k výrobe:
Tedy leoenková krabice
velká tak, aby se do ní
nohodlne vešel Váš prijí
maš .
Rolička alobalu, orilepíte na hranu /viz obrázek/
a jednou ovinete. Na hor
ní vrstvu oŕilozíte izo laci /naoŕ. igelit/ a za
ložíte cca. 5cm.
K roličce priložíte oaoír
a srolujete s alobplem,
čímž vytvoríte jakýsi cívkový kondenzátor, který
slouží k dola^ování signá
lu. Preš nodélnou stranu
krabice natáhnete dva provázky tak, aby bylo možno
s cívkou pojíždčt.
4*" ZačTríí"a prední äfr&fty* reso. stenu a víko krabice oolepíme rovnež alobalem, ale nikoliv v celá ološe nýbrž na alobalu
tvoríme zuby temer dračí. Viz obrázek. Tím je celá kouzlo ho
tovo.
,
Ješte nám zbývá provást nepatrnou uoravu prijímače. Stačí nám k
tomu oouze kousek zvonkového drátku dlouháho tak, aby
.
obvod prijímače a ješte nám kousek zbyl, který pak zasuneme jedním koncern do antenní zdĺrky a drahým do zdĺŕky na uzemnšní pŕíp. •
sluchátek. Tento obvod má za učinek zesílení a vylepšení príjmu,
ale lze se obejít i bez neho, pokud máme dostatečnč silné batarie
a máme jich dost i v zásobé. Zde je namístČ upozornit, že, jak
anténa popisovaná v orvním okénku /JAZZSTOP 5-4 str.62/, tak naaše k r a b i c e ,pracújí pouze pro prijímače s vlastním zdrojem. Tedy
nikoliv oro s i t o v á
tunery.
Když máme vše pripraveno, naladíme zadanou stanici, postávíme
rádio do krabice a s trochou trpelivosti vyhledáme ideálni míšto
oro príjem. Pak pootáčením krabice a posouváním cívky v krátke
chvíli nalezneme ideálni signál, pohodlne se posadíme a-vmužeme
oremýŠlet, oroč na konci XXv století existují ještč taková ener
geticky náročná a pritom neúčinná zarízení, jako jsou již zruino
vaná rušičky.
Na záver glosa pro zasmání. Pri jedná domovní prohlídce pripomnéla. tato krabice jistámu činiteli zarízení k rozmnožování tiskcwin.
Neváhal a tento svuj objev zaznamenal do orotokolu. Pozdáji pri
dotazu, zda by vedel, jak na tomto zarízení rozmnožovat, bez rozpsku odpovedal - samozrejme. Prosím, až na to nekdo prijdete,doj te neorodíené vedet redakci JAZZZTOPu. Radi s tím obeznámíme ve ŕejnost*“ Žatím Vám pre ji oouze nerušený a zajímavý poslech.

Preložil V* Marek
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Pamela Bloomová, New Age Journal 4/87
Pred nekolika lety byl francouzský lékaŕ Alfred Tomatis
pozván ke konzultaci v bizarním prípadu devadesóti benediktýnských mnichú v opatství Bec-Hollouin, kterí bez viditelné príčiny bezvládne a apaticky obývali své cely* Tomatis
brzy zjistil, že nový opát ve snaze zmodernizovat po stáletí nemenný styl života v kláštere zrušil pravidelnou ranní
dvouhodinovku zpívání Gregoriánských zpévú. Brzy pote však
mnišimzačali být i ve dne ospalí, mene pracovali, a když
„"jako^ostatní ve sveté", začali jíst i mäso, "veci šly do
lu kopcem".
První vec kterou Tomáši udelal, bylo znovuzavedení zpevu.
Usoudil totiž, že styl života mnichú, zejména prísaha mlčenlivosti, zvýšila závšlost na zpevu jako na jediném možném
zpúsobu orálního a sluchového vyjadrení. Ačkoliv je známo,
že pri zpevu Gregoriánských písní v hlavách zpévákú rezonují alikvotní tóny, Tomatis navíc verí, že tyto vysoké frekvence suplují prídel základ'ních elektrických: proud.ú do mozku, Aby mnichy ješté víc stimuloval, lékar jim zarídil slu«
chátkový poslech kazet s barokní hudbou, na kterých byly
nízké frekvence vyfiltrovány. Béhem nekolika mésícu byli
všichni mniši v porádku, aktivní v práci i modlitbách«
"Jsme tvorové plni zvuku", ŕíká Tomáši. Zvuk dýcháme a ži
jeme.,"
Zvuk a hudba jsou stále vétším počtem lékarských praktic
kú považovány za.mocné nástroje udržování pevného zdraví.
Nejruznéjší styly hudebních stimulací - od rocku, popu až
ke klasice a hudbe "new age" - jsou používány v nemocnicich
po- celých USA k redukci pooperačního stressu, emoČní deprese, ke stimulaci:nekomunikativních pacientú. Ne, sestričky
netančí na chodbách a chirurgové neoperuj! za zvuku Rolling
Stones. Ale díky práci holistický orientovaných hudebníku a
tereneutú vedecká komunita začíná revidovat roli, kterou
hudba muže hrát na poli harmónie duše a tela, A kdo ví? Mož
ná není daleko doba, kdy se nebudeme léčit, nýbrž ludit..
Mysienka, že zvuk a hudba léčí, není nikterak nová- Podie
Jeanne Achterbergové, autorky knihy Imaginery in Healmg:
Shamanism and Modern Medicine, hudba je jedna z nejstarších
terapií vúbec. Recký filosof Týtagoras učil své žáky jak se
každodenním zpévem a hraním hudby "čistit" od nárosú smút
ku, lítosti a hnevu. Ve starodávných chrámech Indie, Cíny a
Tibetu byla léčba zvukem vysoce rozvinutá veda, založená na
presvedčení, že vibrace vycházející z duševního zdroje skutečne vytvárí fyzický svet. Tisíce let budhisté a hinduisté
zoívají a tóny i rytmy probouzejí své čakry, energetické
uzly v tele. Ne jslávnejši hudobní učitel, bi r1ický David,
pŕece vyléeil tóny své harfy malomysiného krále Saula«
Zatímco vétšina z nás intuitívne v í , že hudba nás múže
rozesmát i rozplakal ? výzkuv.níci se stále nemohou shodnout
na tom, preč’ tomu tak je. Podie editorú Crixehreyho a Hensona /v knizf Mušie and the Drain: Studies in tne Neurology
of Mušie/ -existují nejméne tri neurofyziolog: cké procesy
speušténé hudbou: za prvé* pretože hudba f r ■■■■■' --1- - í r r o -
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ee»tra-limbického systému uprostred mozku,
které ŕídí vétšinu našich emočních zážitku stejné jako zá
kladní metabolické pochody jako teplotu , tlak krve, puls
srdce atd* Za druhé, hudba múze aktivovat proud uskladnéného vzpomínkového materiálu preš oblast spojení obou hemisfér
a usnadňovat jejich vzájemnou synchronizaci a harmonizaci.
A za tretí, hudba múze povzbuzovat produkci peptidú a endorfinú, prirozených opiátú hypothalamu, navozujících stavy
klidu, míru, lásky»
Béhem 30»let Švýcar Hans Jenny zvukem vytvárel podivuhod
ne organicky vyhlížející štruktúry z neorganických materiálú:
rozvibrovaný oísek či železné piliny na plechové desce pri
zvyšování či snižování výšky tónu vytvárel ornamenty mizejících medúz, hvézdic, kvetú. Na základe téchto výzkumú brit
ský osteopat Peter Guy Manners vyvinul kymatickou terapii,
pri které je zvuk orímo aplikován d.o konkrétnich částí telaT
Na základe teórie, že každá část tela vibruje jinou, unikát
ni frekvencí, Mannors zkonstruoval zdroj kymatických vibrac í , který vysílá presne frekvence do nemocných orgánú. Zatímco jinde ve svete tahle metóda žatím nedoznala rozšírení,
Manners úspešné Xéčí nervosvalové problémy, arthritidu, po
malé srústání kostí atde
V USA vétšína konzervatívnejších lékarú pohlíží na léčbu
zvukem úkosem, narústá ale počet téch, kteŕí hudbe léčit po
máha jí 0 Napf«, v nemocnici ve Worchesteru /MA/ pacienti rela
xuj! za zvukú harfy Georgie Kellyové 5x denné pri vysílání
uzavŕeného tv okruhu* Na základé videoprogramu koncipované
ho rediteiem nemocnice, dr 0 John Kabat-Zinnem jsou pacienti
vedení k nenásilné relaxaci na základé buddhistické meditace, aby se tak naučili vénovat. pozornost určitým Částem te
la, aby uméli sledovat a prohloubit dech, zklidnit myšlenky
a také zústat zdraví pomoci pozitivné smérovaných ujišténí*
Povzbuzeni úspéchy /zejména sestričky si pochvalují noční
klid/ množí lékari preďepisují misto analgetík hudbu. "Učíme
pacienty, jak si porád:* t se strachem z léčby, z nemocnice,
operace". vysvétluje Kahat-Zinn, "ale oni objevují néco, co
se jim môže hodit i po propušténí* Napríklad když se pacient
ve dvé v noci probudí bolestí, naučí se pomoci hudby relaxovat, jít "za" holest, vplynout do hudby."
Rabat-Zinn, ktery také vede osmitýdenní kurz stressové
redukce, použivé hudbu aby naučil své žáky poslouchat bez
usuzování, bez užíväní ioriky a intelektu. Podie nej je to
predavším v oblasti léčéní a sebeléčení najpodstatnejší vec.
Učí poslouchat "prostor mezi dvéma notami" a postupné tak
zvládnout uméní vnímat vteŕinu po vteriné zmény svého tela
a mysli. "Právé tonie védomí", ríká, "pomáhá lidem vyrovnávat se daleko efektivnéji s bolestí a nemocí."
Porozumét bolesti a naučit se ji zvládnout je hlavním
zájmem moderní medicíny již dc13í dobu, a dnešní výzkumy pra
cuj! ^s najrôznejšími terapiami, jako je rízená vizualizace,
hypnóza, meditace i hudba» Zkušencst bolesti je asi tou nejkomolikovanéjší dim.enzí toho, čemu ŕíkáme "být nemocný" a
-obsahuje množství eíektú, jako je napétí, emoČní tlaky, depresi, neschopnost komunikace, omezená pohyb^ívost a dulší.
Aľýzkumen sa zjistílc, že efektívni zmena kteréhokoliv aspek
tu bolesti múze hlubóce transformovat pacientúv poste j k ži
votu celému, nikoliv jen k bolesti a nemoci.
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Larry Doss-ey ve své knize Space, Time and Medicíne nazna
čuje, že náš vjem nemoci a zvlášté bolesti je úzce spojen
& vnímáním času, ”Minuty bolesti jsou jako hodiny”, píše Dos-*Sey. "A protože je vjem času posunut, bolest je často prehodnocena, zveličená víc než je objektívne nutné,” Výzkumy
prokázaly, že pokud poslucháč vpluje do času skladby, oka
mžik po okamžiku, takové fyzické aktivity tela, jako je tep
srdce a tlak krve se synchronizují s hudbou. Tento jev se
nazývá entrainment a je známvz fyziky, když se dve kyvácla
ve svých kmitech sjednotí. At je hudba rýchla či pomalá,,
poslucháčov ”čas” se volné rozširuje tak, jak se postume
začíná soustŕedovat na jiné psychologické vjemy než ha bo
lest. Hudba pŕinejmenším zbavuje pacienta myšlenek bludného
kruhu bolesti.
Stále vétší počet současných skladatelu téchto poznatku
využívá a skládá hudbu speciálné pro vyvolání efektu sjednocených kyvadel. Jedna z vudčích osobností tohoto oboru,
pianista Steven Halpern, natočil už nékolik desítek alb,
jejich hudba používá tvurčím zousobem poznatky Kirliancvy
fotografie, výzkumu mébení odporu kuže a mozkových vln pri
poslechu hudby. Halpern za pomoci syntežátoru, elektrického
piana a flétny vytvárí jazzové barevnou pomalou hudbu, kte
rá má navodit atmosféru klidné, relaxované prítomností* Ta
to hudba, klinicky ozkoušená jako významný producent či
stimulátor alfa vln v. mozku, je používána v nemocnici v Bostonu? v San Francisku i jinde v Kalifornii,
Jiný hudebník,. Don Campbell, mezinárodné uznávaný akus
tický expert, natočil napŕ* hudbu, která využívá tišícího
účinku tlukotu lidského svárte c Jeho TCrystal Meditation”
používají v súrerpomalých pasážích všech možných alikvótú,
aby pomohla synchronizovat deeh s tlukotem srdce.
J. Ačhtenbergóvá, která je také profesorkou ve zdrevotnickém centru univerzity v Texasu, verí, že Campbellova hud
ba inšpiruje mozek ke stejnému druhu tranzu, jakého dosaho
vali šamani starobylých kultur a prírodních národu bubn'ováním a zpévy* Používá této hudby a následné ŕízené vizualizace jako terapie pacientú s chronickými úzkostmi nebo po ka
tastrofických šocích.
Zjistila? že pomoci tohoto stavu tranzu muže pacient rrekonat obsesivní myšlenky strachu, které podminovávají jeho
schopnost rekonvalescence. ”Mnozí z mých pacientô už šlyšeli rozsudek smrti”, ríká, a prímo umírají strachy» Zjistila
jsem, že nerytmické nebo naopak nemelodické, pouze rytmické
pasáže pomáhají pacientum prekonávat stav "bud anebo”, a na
vi c je psychologicky pozvedává z pesimismu a negativního uvažování.”
Zjistilo se také, že neexistuje nejaká univerzálni hud
ba,. která by pomáhala všem. Hudba je natolik intímni záležitost a tak platí pravidlo, že nejlepší k léčení je ta hud
ba, kterou máte nejvíc rádi. Existuje štúdie, která dokazu
je, že jscu lidé, kterým se Halpernova hudba nelíbí a proto
j im- neromáhá /postrádá pravidelný rytmus a západní melodičnost/. Nedávno dr. Ačhtenbergóvá s kolegy dokončila dvouletý
výzkum bolesti a mechanismu úzkosti u detí s leukémií, kte
rým byla menená kostní dreň /mimorádné bolestivá ooc.raee/:
deti méli možnost si vybrat nejrúznéjší hudbu, od klaci oké
ho Pachelbela ^res jazzového Methenyho, ale zustsly u M ’chaela Jacksona. '-pacient s príliš silnou bolestí nereflektuje

ne tichou taďbtt** vysvétluje profesor Nolan z univerzity ve
Filadelfii* "Často je v techto pŕípadech zapotŕebí prorazit
úroveň bolesti a napetí efektívnejším prostredkem. Osvedčila
se dynamická hudba se silnými emočními zmenami v tempu, har
mónii i orchestracij protože pacienti sami sjou také plni
emočního napétí* Je 3 ich svaly se stahují bolesti, a chtéjí
bolesti útéct . ' 1
Nolan používá techniku, kterou zavedla pod názvem Guidé.d
Imagery and Mušie /GIM/ Helen Bonnyová* zakladatelka Inštitú
tu pro Hudbu a Imaginaci ve Washingtons V 60# letech Bonnyová béhem výzkumú účinku LSD a výzkumu alternativních stavu
védomí vyvinula sluchovou techniku, pri které dokázala pomo
ci rízeného procesu'hudbou vyvolaných podvedomých obrazô zba
vovať pacienty fóbií a utkvélých predstav, vzpomínek, mentál
ni ch obrazô aj. Pacient, veden terapeutem, pak používá techto zkušeností k další práci a reší tak konflikty mezi svým
vnitfnínr a vnéjším svétem.
^Paul Nolan použil GIM techniku napŕ. v prípadu Lou Ann,
tŕicetičtyŕleté^ženy s diagnózou idiopatické bronchitídy /plíce jsou bez viditelné pričiny neustále preplnené hleny/. Bylo treba denné hleny dostávat z plic ven tak, že se trubice
na odsávání strčí krkem až do plic. Nejprve pomoci hypnózy,
a pak za pomoci smyčcové hudby, protože se zjistilo, že Lou.
Ann hrávala na čelo, se pacientka postupné naučila, sama si
trubici zavést a hleny odsát. ■
Pokud se pasivní pošle ch hudby premení v aktivní výrobu
hudby, je efekt ješté výraznéjší.' Podie Nolana je nejlepších
výsledkô dosahováno u prípadu psychohygienických* ve ktorých
je nemoc, napŕ. migrény,, bolesti žaludku a deprese, emočné
spjata s psychosomatickými probléníy, Terapeut pomoci hudby
zjistí,, kde tkví problém 6 .1 , hledá nálady spojené, s problémem, tony a melódii, které nejak navozují určitý stav. "Nékteŕí pacienti jsou prosté neschopní lékari určitý co cíti”,
vysvétluje G. Gardiner, psychiatr z Hahnemannovy nemocnice
/PA/. "Nékteŕí jsou príliš v depresi, jiní nedokáží situaci
verbálné popsat. Vyjádŕení za pomoci hudby, hudebního nástro
je jim umožní jít k jádru yéci bez verbálního projevu"*
Jéss byl 271etý mladík s téžkou depresi a nikdy nemluvil.
G.Gardiner zjistil, že má hluboký.^ hezky znéjící hlas a premluvil ho, aby zpíval blues. Jess pak začal dokcnce vymýšlet
celé nové sloky, zpíval o stáŕí, o ztráté sexuálni identity,
o strachu z prohry, a blues vedlo k počátku úspéŠné terapie.
"Místo aby sedél naproti mné a ríkal, koukej, doktore, žen
ský mé nechtéj a já se už necítim mužskej., vyzpíval to a
nredal mi poselství."
Nékdy je napŕ. rytmus- jedinou cestou jak néco vyjádrit.
Newyorský terapeut I).Gonzalez se nemohl dlouho domluvit s .
9tiletým Aaronem. Vzpurný, drz^, nezvládnutéIný Aaron neustá
le doprovázel svou reč gesty, tukáním na židli, stul, podla
hu, a lékar si všiml, že rytmus presné korešponduje s jeho •
rečí. "Naučil jsem ho pak nékolika synkopickým rytmum", ŕíká
Gonzalese, "a rytmus se.pak stal jeho jazykem. Když ho pak
ovládl, troufli jsme si i na další oblasti."
"Všichni jsme poškození rečníci a poškození poslucháči",
ríká Campbell v práci Introduction to the Musical Brai n a pri
svých pŕednáškách. "Verím, že hudba vytváŕí prostor ve kterém
se t*lo, mysl i duše léčí lépe." Campbell dal instalôvat v

detské nemocnici v Dallasu sestavu bubnú* Vzpomíná narr* na
Leona, bývalého hráče fotbalu, který v 17ti letech záhadné
ochrnul od pasu dolu* "Byl vzteklý jak pes", vzpomíná Camp
bell. "nikdo se k nému nemohl priblížit* Naučil jsem ho pár
akordú a hrát na černých klapkách klavíru* Mél tlusté silné
prsty a žádnou trpélivost, ale po nékolika týdnech mi sestry
hlásily, že namísto a.by terorizoval kolegy a personál, sedí
každou volnou chvíli u klavíru a vymýšlí písničky. Vyléčilo
ho to. že byl slyšet."
Muzikoterapie funguje také proto, ŕíká Paul Nolan, že tera
peut je první z rady lidí v bílém plášti, který se na pacien
ta divá jako na rovnocenného človeka 1 To múze být v sérii šo
ku a bezmocí rozhodujicím momentem vyvedení ze stresu a osame
losti v nemoci* "Posilají mi ty nejtéžší prípady", ríká terapeutka Deforia Laneová, která pracuje na onkologičkám oddele
ní nemocnice v Clevelandu. Prichází k pacientum na pokoj vy
zbrojená magnetofóny, syntezátory, zvoneČky a jinými jednodu
chými nástroji a inšpiruje pacienty k hraní* Pokud ani to nezabírá'; skládá pro né písničky na náméty jejich osobních steskú, potíží atd. D.Laneová, která se málem stala operní pévkyní, ríká, že hudba pomáhá budovat mezi dvéma osobami most po
rozumení ^na úrovni, která není verbálné vyjádritelná* "Je to
víc než interference, víc než biofeedback nebo syntéza frekvencí* Nevime ješté, co to vlastné je, ale vím určite, že i
když je. nékdo v komatu, hudbu vníma*"
Slyšet, poslouchat, odpovídat na vnéjší svet je podie Campbellá základem léčení hudbou. Zatímcó jedni jsou proti, jiní
lékaŕi s-nadšením používají výsledkú výzkumú terapeutň a hudebhíkú na tomto interdisciplinárním poli rehabilitační a pre\ venti'vní medicíny, napr. bostonský gastroenterolog John Za' wadski, který béhem uplynulých péti let poslal terapeutovi
Kabat-Zinnovi stovky pacientu. Zawadski totiž zjistil, že te
mer tretina pacientú projevuje úzkou väzbu mezi fyzickými a
emočními problémy. "Lidé jsou tvorové fyzičtí, emoční, sociál
ni, kulturní a duchovní", ŕíká. "Když poraníte jednu oblast,
nutné se to projeví i v ostatních. Jsem pro nové terapie, a
zvlášté hudební, které človéku pomáhají zjistit co je a ;jak
je na tom«"
Zawadski uznává výsledky Kanat-Zinnovy terapie a lituje, že
on sám, protože jako vétšina lékaŕu, nemá prosté príležitost,
nenalézá ve svém denním programu okénko, aby si sedí a mohl
poslechnout néjakou hezkou terapeutickou hudbu*
Poznámka prekladatele:
Prameňu je málo. Pokud nékdo: z čtenáru má nebo bude nékdy mit
kontakt na jakýkoliv zdroj literatúry, xeroxy článku, materiá
ly sympózií aj., dejme hlavy a materiály dohromady, bude toho
víc a nebudeme se bát ani teórie muzikoterapie nie*
Halpern Sounds,. 1775 Old Country Rd,Suite 9,Belmont,CA 94002, ;
USA
Institute for Consciounness and Mušie,Box 173,Port Townsend, .
WA 98368, USA
Sound o f LightjP.O.Box 38234,Dallas,TX 75238, USA
American Association of Mušie Therapy,P.0.Box 359, Springfield,NJ 07081, USA
Naropa Inst.,2130 Arapahoe Ave,Boulder,C0 80302 porádá pravi
delné kurzy hudby, tance, zvuku, léčení atd.
Boulder College?2880 Folsom,Suitel04,Boulder,C0 80302 /letní
kurzy psychológie zvuku,zvuk.terapie a léčení aj./.
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Michael HARNER
/Antropológ Harner se setkal s šamani smeru béhem své práce
v kmeni Conibo na horníTAmazonce v roce 1961. Nyní vede stre
disko pro výzkum šamanismu, porádá kurzy, prednáší./
Šamani sínus je viditelnš nejstarší zpúšob používaní mysli
k rešení problému a k léčení. Existuje asi 20 tisíc let. Slo
vo "šaman" pochází z reči kmene Tunguzü /Sibir/ a bylo antropology pŕevzato k označení lidí, vyskytujících se ve všech
kmeňových společnostech na celém svété, at už se jednalo o
Austrálii? Laponsko, jižni cíp Jižní Ameriky, Éskymáky, kmeny ze Sibiŕe' i Jižní Afriky.
- Šaman je osoba, která méní své vedomí a prechází do jiného stavu vedomí za účeletn léčení či pomoci jiným; Šaman do-sáhne na prání stavu mezi tím, co označujeme bežný stav.ve
domí a tím, co se označuje "šamanský stav védomí", at už se
tomu napr. v Austrálii ríká "silné oko", nebo "vizualizace"
aá* ;Nejde o nejaké fantazírování, protože zkušenost šamana
je- "z první ruky", je reálná, včetné smyslových prožitkú
/slyšení, cítení, chutnání, dotýkání se/.
-Pozorován-í nšjaké skutečnosti vlastními smysly je pro nás
empirickou definicí reality, ješté nikdo' nedokázal, že exis
tuje jen jediný stav védomí, platný pro takto pojímanou rea
litu a její chá p a n í M ý t u s šamanského védomí je^realita, mý
tus bé žného stavu védomí je vlastné jen mýtus. Šaman rozozná
va oba stavy, rozlišuje je, ví kdy je v tom či onom a na prá
ní vstupuje do jednoho či druhého.
Lidé celá tisíciletí testovali a zkoumali situace onemocnéní a neprízné osudu, a znovu a znovu docházeli ke stejným
záverom, cestou chyb a omylu, k tomu, co múze človék .pro své
telesné i duševní zdraví udélat.

/Rozhovor časopisu inštitútu N'OETIC SCIENCE, jaro 1986,
s Michaelem Hárnerem,/
Otázka: Mohl b.yste blíže osvétlit vaši teórii o jiných stavech védomí, ktér.é jsou využívány šamany?
Odpovéä: Zpúsobu, jak dosáhnout "zmeneného" stavu védomí je
spousta. Vždyt takový spánek, nebo snení, opilost
_ ;
alkoholem,'to jsou také zménéné stavy védomí. Stejné
tak meditace, .pu.st, senzorické omezení atd. Já zde ale chci
hovorit o specifickém šamanském stavu védomí. Nékterí to po
pisuj! jako tranz, ale já se tomuto termínu vyhýbám, protože
si myslím, že. lidé, dívající ‘se na televizi jsou ve vétším
tranzu než ti, kteŕí kontaktuj! své nitro. Aby Človék získal
ze sv.ého podvedomí nejaké informace, "výsledky", je absolutné nezbytné disciplinovane zménit stav védomí.. V.šamanském
stavu védomí človék vystupuje,' obvykle za pomoci monotónního
p r ílo h a 6

bubnování a .zvuku chŕestidel, do "jiného" svéta a ten pak
pr'ožívá všemi smysly. Je vždy schopen kontrolovat sebe i své
pocity, je schopen ten svet studovat, pamatovat si a vrátit
se zpét do obyčejné reality* Nejde o,halucinaci v tom smyslu,
jak je to bežne chápáno. Pamatuju se na príhodu v kmeni Dživaro na Amazonce* Žil tam muž, který se celé dny a noci toulal po lese, hovoril s "duchy". Zeptal jsem se , jestli to je
šaman, ale rekli mi že n e , že tenhle muž je blázen. Byl blá•zen'protože "vidél" veci? Ne, ostatní je videli také* Byl
blázen,. protože nezvládl kontrolu, nemohl se "vypnouty vrá
tit.- Šamanský stav vedomí je velice kontrolovaný stav a mu
síte ovládal i spoustu "klíČú", abyste se do néj dostali,
abýsté-1 určitou dobu v ném pobývali a abyste se mohli snadno
vrátit zpátky, Jakmile se vrátite, nikdy nezapomenete, co
se •'"prihodilo".
0 t e? Jaky to má praktický význam pro naši dnešní kulturu?
Co se stane, když bych já prišel do vašeho kurzu?
Od. : Strávili bychom jednu či dve lekce s~olu, abychom se
seznámili a abyste si osvojil určité vedomosti* Abychom
si začali duvčrovat.. Pokud byste se rozhodí nadále se
mnou pracovat, domluvili bychom se na spolupráci na delší
období, rcknéme tak deset týdnu, a potom- bych vás pomalú zasvécoval do šamanských technik* J"e o "cestu dovnitr, o bub.nový doprovod atd 0 Byl byste si napríklad védom, že ležíte na
gauči, ale za zvuku bubnu byste vstoupil do jiného stavu ve
domí na určitou dobu, a na určitý signál byste se zase'vrá
til, Je to velice bezpečné., vždycky se všichni vrátili. Ta
cesta nékdy začíná jakoby tunelem, stojným, jaký je dokumentován pri NDE ,/near death experience/, zkušenostech blízkých
smrti. Zažil byste radu dobrodružství vétšinou ňaprosto neočekávaných. Takto trénovaná lidé a šamani mají ale vétšinou
určité poslání, nejde jen o cestu jen tak, pro srandu králi'"kum. Jde o nejaký objev, zjišténí, zvládnutí néčeho.
Jakmile zvládnete "cestu", brzy nájdete svého učitele, se
k-terým byste mohl pracovat, napr. na nejvétších problémoch
své osobnosti a života. Jak ale budete pracovat déle a více
•se "vylaďoval", môžete ŕešit i problémy denního života, na
príklad jak si zorganizovst denní režim atd. Neustále vám
ale bude k dispozici neuvéritelná moudrost? a touhle metodou
mužete vylepšovat své "osvícení" po celý život. Šamanský
stav vedomí je velice efektivní práve pri rešení nejakých
problému. Vzpomínám si na knihu Art of Scientific Investiga
tion /Umení vedeckého výzkumu/ od britskéhovpatologa Bevori
ge, On tvrdí, že nejvetší vedci jsou zároveň nejvétší vizionári a popisuje mnoho príhod-, až anekdotických o téch, kteŕí
po týdny a roky hledali ŕešéní svých výzkumných problému?
zjistili, že rešení neexistuje, uklidnili se a relaxovali,
a pak treba jeli vlakem a za zvuku drncání kolejí najednou
lup ho, zjevení a rešení! Namisto čekání na takovýto okamžik,
šamanský trénovaný vedec by si treba jednou týdné doprál,
za zvuku bubnu, cestu dovnitr a otevíral by nové a nové ces
ty jak pracovat na svých problémoch.
Ot.: Je tohle rešení problémô jakési nové použití šamani smu v dnešní dobé?
príloha

7

Od.: Na rozdíl od šamanismu^ který je znám desetitisíce let
je véda relatívne velmi nová. disciíLína. Když kdysi
chtél šaman zjistit, které rostlina a jak by se dala
pro kterou nemoc využit, vydal se Mna cestu",aby se na to
oné rostliny zeptal. Tento zpôsob se mi jeví jako velmi dôve
ryhodný. V šamanském stavu vedomí je všechno živé a dosažitelné. Zvírata,. rostliny jsou reálné a šaman s nimi môže
komunikovat. Muže "konverzovať' i s nemateriálními formami,
V hlubokých stavech vedomí môže být součástí celého okolí.
Dá se to využít i ve vztazích k lidem. Môže, napríklad, nav
štívil ducha nejakého človéka lépe poznat jeho nebo její
touhy a prání. Slova "duch" se nebojte, je to jednoduše označení téch lidí, které šaman vidí v jiném stavu védomí, a
jiní lidé ne. To, co šaman vidí, má s v q u nezávislost, inte
gritu, silu. Kvalitou je to podobné tomu, co je popisováno
jako archetyp, nejde ale o totéž. Schopnost ztotožňovat se
dává šamanovi velké znalosti, preto se šamanôm ríká "ti,
kterí védí". Ot.: Zdá se, že se to ponékud podobá Jungové aktivní imaginaci, nebo autohypnoze. Môžete komentovat, čím se šamanský stav védomí liší?
Od.: Tomuhle srovnávání systémô bych se docela rád vyhnul,
necítim se k tomu kvalifikován. Mám dojem, že jednou
z nejvétších chyb na tomto poli je snaha kategorizovat
a škatulkovat predem. Napríklad existují jen tri štúdie o
vlivu bubnování na lidský Organismus a tak ani já si netroufnu' komentovat to. V ím ale na vlastní kôži, že když budete
bubnovat jen tak, bez šamanského tréningu, nie se nestane.
Môžete néjak pozménit své védomí, ale bez znalostí šamanských metód nikam nedôjdete. Nechci samozrejmé podceňoval
Junga. Určité to byl velký vedec a tak trochu svôj vlastní
šaman. Nechci však šamanismus násilím cpát do nékterého psy
chologického modelu. Funguje tolik tisíc let a i bežní "zápaňané" ho mohou zvlá^nout, Jako antropológ si myslím, že
nejdôležitéjší jsou data, sbéh' materiálu. Pak mohou pŕijít
jiní, kterí to treba všechno shrnou do teoretického modelu,
ale tu základní znalost už nikdo nezničí.
Ot.: To je ale klasická antropologická metóda.
Od.: Ano. Tedy vlastné deskriptívni etnografie, vyvinutá
zvlášté Franzem Boasem, otcem americké anxropologie.
Duraz je kladen na data? sebraná v kmenech, a teorve
pak následují vlastní teoretické závery. Teórie pricházejí,
odcházejí, ale data zôstávájí? a to je, vzhledem k mizení
kmeňových kultur, to nejduležitéjší. Interpretace muže data
"zamlžit". Má práce je dodat materiál a pak se s ním môže
pracovat staletí,
Ot.: Nékterí lidé, se kterými pracujete, byli a jsou psy
choterapeuti. Jaká byla jejich zkušenost pri použití
šamanských technik?
Od.: Kurzu, které jsem poŕádal v posledních letech, se zú
častnila rada psychoanalytiku a terapeutô, kterí hlo
dali néco mimo současné ortodoxní metódy. Jeden mi pak
ríkal, že, se mu za pouhé dve "cesty’" svého klienta podarilo
príloha
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prorazit bloky, které by pri béžném postupu odstraňoval 6
let psychoanalýzou. Ostatní terapeuti s ním souhlasili. Učil
jseri šsmanismus i v jiných zemích a napríklad jeden jogín
v ’ind-Jí rekl, ze za dve hodiny bzučivého bubnování došel dál
než za'roky jogy* Jeho guru pak prohlásil, že délám praktic
ky totéž co jogíni,, ale že s bubnem to jde rychleji,
Ôt. : I>á se takto i léčit?
Od,: Peknéme to takhle: množí lidé tvrdí, že dá, Já tomu ta
ké verím, ale nemohu to dokázat. 'Neexistuje védecká či
klinická štúdie zkoumající šamanské léčení. Musím ale
potvrdit, že nékteré pozitívni léčebné "náhody” jsou až
neuveríte Iné« Vzpomínám si na pacientku oo nehode, která pre
délala sérii operací a nesrôstely jí nervy v oblasti ramene,
takže prakticky ztratila hybnost ruky „ Pak zkusila pár šamanských technik a její lékar doslova prohlásil, že šlo o
''zázračné” uzdravení. 0 šamanismu se žatím moc nevi, zvlášté
v lekárskych kruzích, a problém je také, jak takové "zázra
k y ” zaznamenávat, v jakých souvislostech je brát„ Štatistika
tu není nie platná, Já jsem presvédčen, že je treba to pros
té zažít na vlastní kôži. V jedné skup.iné, která prodélávala šananský kurz, byla i žena, která byla nevyléčitelné ne
mocná a pravidelne chodila na kontrolní testy. Když šla na
test po kurzu, lékaŕi v její nevyléčitelné nemocné krvi nie
nenašli p A protože to pŕece byla "nevyléčitelné" nemoc, prohlásili oo nékolika opakovaných testech, že všechny predešlé výsledky byly chybné, Vím, nie to nedokazuje. Jen bych
rád navrhl, sbychom k tento problémum pristupovali s otevrenou myslí. Domnívám se, že současný výzkum prirozených obrán
ných systému lidského organismu se konečné blíži k závérum,
šamanismu velice blízkým. Véda se stále vyvíjí a já jí pŕeju, abv ježte další staletí objevovala vedecké dúvody, preč
šamanismus funguje. Základem šamanského léčení je znovuobnovení duševní sily nemocného človeka, což muže souviset s nen
tálni a emoční mobilizací imunního systému. Tento zpúsob léČ
by jc. vhodný jak pro nachlazení, tak pre infekční nemoci a
eri.de nie * Musíme si uvedomí t , že šamani smus i v kmeňových
kulturách je jen souČástí holistického prístupu k človeku.
Kr.omé "duševní” léčby lidé užívají léčivé byliny, pijí saje,
používají masáže atd Šamanismus, dá se ríct, je jakési du
chovní léčení, zaobírání se duševními aspekty nemoci. Nemci
by se zaméňovat šamanský prístup k duševní stránce príčiny
nemoci a současný lékarský názor a definice nemoci. Jinak
rečeno, šaman nemá jeden vzor pro nemoc ledvin a jiný pro
nemoc horních cest dýchacích. Sananská zkušenost se nedá
zpracovat do formy encyklopedické poučky, ale napríklad ne
mocí utišuje velmi dobre. Jeden *~új kolega, dr.Lawlis z Dallasu velice úspéšné používa kazetu s nahraným šamanským bub
novaním, Šaman získává informace onou "cestou”, o které jsem
už hovoril 9 ale v e vyšším štádiu jaksi "vidí” do tela pa
cienta a lokalizuje duševní aspekty nemoci. Pracuje obvykle
ve dvou realitách, vidí pacientovo télo a dotýká se ho, ale
zároveň vidí i nemoc a snaží se ji "vyhnat". To, co vidí,
tedy jak je nemoc vizualizována, se do značné míry podobá
imaginárním obrazom Simontoncvých rakovináru - hmyz, hadi,
a t d M o ž n á to jsou archetypá'lní symboly nemocí, jak je objevili šamani už tak dávno pred námi.
príloha
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Ot,: Kromé kurzú máte i jiné programy, že?
Od.: Nedávno jsem založil Nadaci pro šamanistická štúdia.
Jedním z mnohá jejích rôznorodých projektu je mapování
jiných stavu vedomí. Snažíme se objevit, nehledé na
kulturní rozdíly, pravidelnosti, které se objevují na
nejrúznéjších úrovních.šamanistických "cest". ZaČínáme zjiš
tovat, že existuje silná podobnost mezi zážitky z oblasti
NDE a šamanskou cestou, které navíc korešponduj! se zkušenostmi mystiku a jiných lidí, kteŕí pronikli do tŠchto • '
oblastí. Máme pravdepodobné 3 ednu z nejvétších sbírek šamanistické literatúry, máme nahrávky výoovédí stovek lidí
/i záoacíanú/, kteŕí podnikli šamanskou' cestu. Muže to trvat
ale už jsme začali a dokud budou stačit finance, budeme
tyto problémy studovat.
Je fascinující,. že zatímco jsem byl školen, jako antropolo.er, na tc že mám očekávat materiál projektovaný jako jedi
ný unikátni Symbolismus, nacházím stejné véci bez ohleďu na
totálni odlišnost té které kultury na celém svete*
Ot,: Cc se stane s šamanismem? Pred pár lety jsme se domnívali, že prestane existoval.
Od.: Tcď je to obrácené. Napríklad na mém posledním kurzu
byl i študent z činy* Samanismus se vrací* Človék zde
a človek támhle, to stačí. Na druhé strane stále exis
tuj! starodávná mystéria, špecializované vedomosti našich
pŕedkú, o ktorých bychom rádi vedeli víc. Rádi bychom, a to
je také jeden z našich projektu, udrželi Šamanskou tradici
tam, kde ješté prežívá, ku prospechu jejich kmenú. Vysíláme
proto nékteré lidi jako "žáky" žijících šamanú, aby u nich
študovali* Pracuji i s*domorodci, učím je tradiční medicí
ne a vracím jim tak vedomosti, které se už pro né zdály
být ztracery. Ďalší projekt je aplikace šamanských metód
v léčbé alkoholisrnu, drogové závislosti atd. Študujeme, jak
mohou šamanské metódy spouštét imunologický systém v tele.
atd. Lidé na celém svete jsou stejní a snaží se dostat se
k prímé zkušenosti, Chtéjí prožít a otestoval duševní zkušenosti sami na sobé. Nestačí o tom jenom číst. A dále,
hodné lidí mélo nebo má neobvyklé duševní zkušenosti, ale
nevédí, jak pokračovat a co s nimi. I zde múžeme využít
d.edictví našich pŕedkú, Celý šamanský revivalismus je jen
součástí vétšího hnutí, začátku jakéhosi pocitu jednoty
celé planéty, vše ch lidí,. Tohle je velice dúležitý krok na
cesté ke kosmickému vedomí. Naše současná ekologická krize
částečné pramení z nedostatku duchovní identifikace s jinými tvory na této planeté.
Podobné je to i v pŕíoadé nukleárního ohrožení, kdy postrádfne duchovní spŕíznénost s ostatními pŕíslušníky našeho
druhu na Zemi* Ta zmena vedomí vedoucí k pocitu kosmické
jednoty je sila, která nám múže jen pomoci* Když lidé hledaj í duchovní ucitele a cestují za nimi äo mnohá zemí, ni
kdy r.rzískávají radu "zabi je j” Naopak, je to stejné na
celám svete: poselství a rady, kterých se jim dostáva,
mluví o rotŕebé lásky f- soucitu, tolerance. Budou-li lidé
zkoumat svou skrytou realitu pomoci šamanismu, zméní posléze i své oostoje ve všedním životé. Samanismus jim dodá vepŕíloha
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domí, poznaní, že život je víc než j$k se naučili jej cháoat /pod vlivem televize a souteživé reklamy/. I tím, že
objevuje, že tento svét a jeho realita je jen jeden a jed
nou' z mnohá d.alších, pomáha šamanismus človéku lépe žít.
Takto lidé znovuobjevují dédictví šamanň a své vlastní prá
vo prímou zkušeností znovuobjevit duchovní svet v každém z
nás, který určite stojí za prozkoumání.

/M. Harner je profesor antropológie na nékol'ika univerzi
tách v USA. Mezi mnohá jinými pracemi vydal v poslední do
be knihu The Way Of Shaman - A Guide to Power of Healing,
Bantam 1982A
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