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VLADIMÍRA

ČEREPKOVÁ

JAHODOVÝ SEN
A
* JINÉ BÁSNĚ
Jahodový sen
Teď když jsme spolu došli k stejně
modrým závěrům
můžeme si půjčovat i stejnou tužku
aniž bychom se přitom probodávali očima
a vyčítali si středověké dětství jako nákupní
smlouvu
s přiloženými nůžkami k odstřižení
čekající na nával a velké chtění
ke kterému jsme došli po jahodových cestách
a teď ponořeni v hromadách sladkých jahod
na sebe blbě koukáme
Jaktože u konce snu je tak malé nadšení
a jahoda po jahodě dává tuhle strašnou
červenou hromadu
2

V hodinářství
Milý příteli kdy mi předložíš plán cesty
která ti tolik připomíná Řím
neb tyhle hodiny nejdou
nejdřív se předcházely
a teď se začínají zpožď

Ve velkém lese visí záclony a na nich inzerát
Prodám zpáteční cestu a obchod s papírem
Kolik je hodin
kam jdeš

Rýma
Od tmavého zrcadla se vracím k vaření
venku červánky padají
Mám už jít a vypnout navždycky zelí
vyvolat v tmavých komorách svoje zrození
Opustit zelí i ulici nízko
aby mně nebe bylo o víc blízko

Zima
Mráz kreslí přízraky na půlnoční dveře
a z ledových schodů padají živé rampouchy

a rozpouštějí se za dlouhé zimní noci
v spící horké tělo
pokryté mluvícími krystaly sněhu

Trpělivost v Supermarketu
Rozebrané loutky ve výkladních skříních ticha
Kde osud se zvolna mění v duhovou smrt
a nebeská únava proniká až k šedivé věži
k neonovým zářivkám
a bledé trávě ohraničené železnou mříží
Není nás nesčíslně a dáme se ještě spočítat
ale trpělivost
ta opora chátrající časem
se podobá šacování nevinných na kopci
a pořádek se zdá být vesmírný
Svět jako kuchyň plná netopýrů
a hory obsazeny cizozemci srdce
země vidoucí a blikající
proměněná v slamníkové bezedné noci
a dne co zapadá do cinkání příborů
den rozdělený na dvě části nožem
a naděje asi jako spálená kniha
anebo pohled z oken odkud dýchá
bezpečí z peřin
teplo sporáku uklidňuje každodenní šaty
a duše mizí za mřížemi mozku
4

Telefón
Vychází ze čtverců a obdélníků
k vybledlému moři
a za pomoci plavčíků rozeznává příchod
pozdních vln
v každém zrnku poznává dějepisného trilobita
a s lasturou na uchu telefonuje domů
Hlas (to marné volání na poušti)
je co chvíli přerušován
klimatickým pozorováním zpráv
a z domova se ozývají povětrnostní podmínky
Rodinný hlas s důrazem na každém slově
oznamuje
stupně na teploměru
Též aleje rudnou a jižní ptactvo odlétá
neboť nastaly zimní mrazíky
Sluchátko odhozené do rozbouřeného moře
odpovídá všem co na to čekali

Odlomené věci
Moře a jeho dvanáctá vlna napodobuje nahodilé cestovatele a unáší rybáře zpět do páté
třídy. V hodině učení jsou probrány jedlé ryby
a v lesním programu to zas budou houby
s octem. Na třetí hodinu jsou předepsány
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kapky do očí a po škole povinné odebrání
dalekohledu a zatracení archeologie.
Jeden z cestovatelů je prostě jenom vlna, ale
tak sebou při výkladu zmítá, že jeho ohlušující
pohyb probudí kraba z páté lavice a ten místo
směrem k tabuli postupuje pozpátku. Tam
skála vyučuje původ boulí a hrozně vrže, když
se přesouvá po starých parketách.
Její kamenné pravítko měří pláž a rybář ví,
kam se obrátit se svojí sítí, aby ho nepřepadly
vodní rostliny.

Letošní Seifertova cena
udělena Ivanu Divišovi
*
Rozhodnutím poroty ve složení Antonín Brousek, Jiří Gruša,
Antonín J. Liehm, Sylvie Richterová, Josef Škvorecký, Jan
Vladislav a dva spisovatelé žijící v Československu byla Cena
Jaroslava Seiferta pro rok 1988 udělena
českému básníku Ivanu Divišovi
za uměleckou hodnotu a svébytnost jeho básnické tvorby,
především básnické sbírky Žalmy. Básně této sbírky vypovídají naléhavým, básnicky vzrušeným jazykem a osobitou
obrazností o tragédii českého osudu v Evropě. Ivan Diviš
ztělesňuje organickou souvislost mezi literaturou doma a
mimo domov, i kontinuitu s jedním z nosných proudů českého
básnictví, jeho spirítualistickou linií, které - zejména v 50.
letech — hrozilo násilné přerušení.
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Vlasta Třešňák

To nej důležitější
0 panu Moritzovi
*
Ukázka % románku, který vyjde v INDEXU
NOSTER.

v edici

PATER-

II.
Toho dne pana Praga probudilo ťukání na stěnu.
1 v polospánku poznal kloub pravého ukazováku pana Moritze.
„Co je?" křikl do stěny jako každého rána.
„Spíte?" optal se pan Moritz ze sousedního pokoje.
Bože, bože!, zaprosil pan Prag v duchu a on doopravdy do
jeho pokoje vešel.
V pravé ruce, tak jako každé ráno, natvrdo uvařené vajíčko
a noviny Frankfurter Rundschau.
Na levém malíčku měl pan Moritz zlatý prsten se zeleným
kamenem, který si navlékal pouze k výjimečným příležitostem.
„Nemáte sůl?" zeptal se.
„Dobré jitro," odpověděl pan Prag a ukázal na psací stůl, kde
na rozevřeném časopisu Playboy, vedle hrnku se zbytkem
včerejšího čaje, stála slánka.
Vedle slánky ležela krabička cigaret.
Vedle krabičky cigaret dva štětce od pařížské modři.
Pan Moritz ke stolu došel, sedl si na jednu ze dvou židlí, a
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jako každého tána, naklepl svoje vejce o hranu psacího stroje.
„Nenaklepávejte si každé ráno svoje vejce o můj psací stroj!"
protestoval pan Prag jako každého rána.
„Aha," řekl pan Moritz a skořápku vajíčka loupal na desku
stolu.
Pan Prag se obrátil čelem ke zdi a jako každého rána se pokusil
dozdát,
„To je kočka, já vám řeknu..." ozvalo se tiše od stolu a zašustil
list obracený v časopise.
„To mi připomíná..." řekl pan Prag, ale nedořekl.
„A tahle! No to je kočka, já vám řeknu!!" ozvalo se od stolu
hlasitěji.
„To mi připomíná..." pan Prag se otočil obličejem do místnosti, kde u psacího stolu, místo ranními novinami, listoval
pan Moritz hanbatým kočičím časopisem.
Přikusoval k tomu posolené vejce natvrdo a kousky bílku a
žloutku drobil kolem sebe.
„Nebo tahle! To už je opravdu kočka, co?" zakřičel, otočil
se k posteli, v rozpažených rukách rozevřenou barevnou
dvojstránku uprostřed časopisu.
„To mi připomíná..."
„To je kočka!! To je kočka, já vám řeknu..." řekl pan Moritz
udýchaně, ale už klidněji, jakoby vyjel na kole kopec.
Pan Prag kývl a polkl.
„Co vám to připomíná?" zeptal se pan Moritz, když polkl on,
a prsty obou rukou si utřel do rukávu košile, přehozené přes
opěradlo židle.
Zapálil si jednu cigaretu z krabičky na stole a zápalku hodil
do hrnku se zbytkem včerejšího čaje.
„To mi připomíná, že dnes budu mít dámskou návštěvu..."
„Ale tahle! Tak to už je opravdová kočka!!"
„...tak né abyste provedl nějakou hloupost."
„Kočka," a pan Moritz obrátil poslední list v časopisu, bradu
si podepřel dlaní a nahlas se zasnil. „Kočka."
Pak se pomalu podíval na pana Praga, zbytek cigarety hodil
k popelu a zápalce do hrnku se zbytkem čaje a vyšel do
předsíně.
V předsíni bylo největší okno v bytě.
Předsíň proto, jak panu Moritzovi, tak panu Pragovi, sloužila
jako atelier.
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Místo záclony byl přes sklo okna čtyřmi napínáčky přišpendlen kapesník pana Praga.
„Napíšu román," řekl pan Moritz a začal se přehrabovat ve
třech obrazech postavených u zdi.
Pan Prag sepnul ruce za hlavou, otevřenými dveřmi svého
pokoje se díval do předsíně a znovu pomalu usínal.
„Napíšu román, poslouchejte... Jeden policista, dříve holič,
dnes obyčejný pochůzkář, seržant X. Y., nenávidí typy, kteří
si ve dne v noci na veřejných prostranstvích, na ulicích,
v parcích, na zastávkách autobusů, ve stanicích metra, na
plnou hlasitost pouštějí přenosné kazetové magnetofony.
Ve službě je bude napomínat, kárat, pokutovat.
Jenže to vůbec nepomůže!
A tak se jednoho dne náš milý seržant X. Y. dobrovolně
přihlásí do kursu karate a juda.
Kurs vede bývalý kapitán Zelených baretů.
Seržant X. Y. se dva měsíce učí ovládat karate, sebe, nůž a
judo. Po skončení kursu je vyhlášen nejlepším žákem...,,
Pan Moritz opřel o dveře obraz, který domaloval předpředevčírem a nazval „Žlutá lanovka".
Sám se opřel o protější zeď, točil prstenem na levém malíčku
a obraz si prohlížel.
Zavrtěl hlavou a tiše, aby to pan Prag neslyšel, řekl, „To se
pro Číňany nehodí!"
Otočil obraz malbou ke zdi a křikl do pokoje,
„Jedné noci se náš milý seržant X. Y. převlékne do přiléhavého obleku, na obličej dá černou škrabošku, a začne typy
s magnetofonama vraždit!
Břitvou, to víte, bývalý holič...
Ve městě je už pět, sedm, devět záhadně zavražděných
mladistvých! Muž s břitvou - hlásají titulky v novinách.
Mezi lidmi panika. Kriminálka, oddělení vražd, mordkomando - nikdo nic nevypátral! Firma SONY vypíše vysokou
odměnu na dopadení záhadného muže s břitvou. Nic nepomáhá! Policejní prezident je terčem kritiky opozice! Hrozí
odstoupení ministra vnitra! „
Pan Moritz si teď, udýchán příběhem, prohlížel obraz domalovaný předevčírem.
Pojmenoval ho tehdy „Smažený sýr".
„To se pro Číňany také nehodí," řekl ze spánku pan Prag,
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tak aby ho pan Moritz zaslechl.
„...a pak, pak se další obětí stane syn starosty! Na výpomoc
je bezradným kriminalistům pozván slavný detektiv z New
Yorku - John Richmond!
Seznámí se s celým případem a nařídí, aby se z řad policistů
vybrali jedinci, kteří ovládají sebeobranu, judo, karate. Ti se
pak mají na noc převléknout do modrých plátěných kalhot,
vysokých kožených bot, na hlavu dostanou paruku, v centrálním skladu vyfasují přenosné magnetofony, které dodala
firma SONY, a na ulicích a v temných koutech města budou
dělat volavky.
No a jelikož i náš milý seržant X. Y., dříve holič, má za sebou
speciální kurs sebeobrany, vyberou i jeho.
Navléknou do texasek, na hlavu mu přilepí paruku a na
rameno dají ohromný přenosný magnetofon...,,
Pan Moritz o dveře opřel poslední ze svých tří obrazů.
„...čtyři týdny náš milý seržant X. Y. postává s magnetofonem
na nárožích ulic a v temných zákoutích parků.
Po celé čtyři týdny se žádná podobná vražda neopakuje, takže
John Richmond - slavný newyorský detektiv, celou akci
odvolá. Ani v budoucnu se už žádná vražda toho typu
neopakuje.
Celá akce dopadla na výtečnou, přestože vrah nebyl vypátrán,
píší ironicky noviny.
Seržant X. Y., který se také statečně celé akce zúčastnil, byl
povýšen na lajtnanta a převezen do ústavu pro duševně choré,
kde po roce spáchal sebevraždu...,,
Pan Moritz poslední ze svých tří obrazů zabalil do starých
novin. Obraz domaloval před půl rokem a pojmenoval
„Sibiřský motiv". Zřejmě se pro Číňany hodí.
„Slyšel jste mne?" křikl do pokoje na klímajícího pana Praga.
„Co?"
Pan Moritz se rozkročil ve dveřích a nepatrně se usmál.
„To takhle jeden policista, dříve holič, začne nenávidět
typy-"
„Jděte do prdele!!" křikl pan Prag neslušně.
Pan Moritz si dal zabalený obraz pod paži a řekl, „Tak já jdu."
V bytových dveřích se zastavil a ještě jednou výhrůžné řekl
„Tak já jdu!"
Jenom proto, aby pana Praga vyprovokoval k otázce: Kam?,
na kterou by mohl neslušně odpovědět.
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„Tak já jdu!!"
„Kam?" zeptaj se pan Prag.
„Jdu prodat Číňanům obraz 'Poslední Mandarín'", odpověděl
pan Moritz a obrazem si v ruce pohodil.
„Vždyť tohle se jmenuje 'Sibiřský motiv'!"
„To byl jen pracovní název, pro Číňany se nehodí," řekl pan
Moritz.
A místo prásknutí bytovými dveřmi se nepatrně usmál a dveře
nechal otevřené.
Pan Prag se otočil obličejem ke zdi, hlavu si přikryl dekou
a po chvilce sebou trhl.
„Počkat!" křikl ke dveřím.
III.
„Počkat!" křikl jsem k otevřeným dveřím znovu.
Zvedl jsem se na loktech a promnul si oči.
Zbyl mi v nich totiž zlatý odlesk z levé ruky pana Moritze.
Tady je ten prsten!
Zlatý prsten v tvaru hada, který obepíná prst a v rozevřené
tlamě drží zelený kámen, smaragd vybroušený do šestihranu.
Tentýž, snad o trochu menší, který měl na prostředníku levé
ruky Siegfried Můller - rvačka v trinkhalle ve Wasserweg.
Tady je ten prsten!
Pan Moritz měl prsten většinu času uložený v zásuvce
prosklené komody, navlékal si ho pouze k výjimečným
příležitostem. K příležitostem, jakým byl například nepříjemný rozhovor s majitelem domu o částce 1500 marek, kterou
jsem já a pan Moritz dlužili za několikaměsíční neplacený
nájem.
Či jednání se zástupcem pobočky Deutsche Bank o poskytnutí
půjčky ve výši rovněž 1500 marek.
A nebo, jako dnes, prodej obrazu „Poslední Mandarín".
Vstal jsem a bytové dveře zavřel.
Smetl jsem rozdrobenou skořápku z vajíčka, rozsypanou sůl
a vymyl hrnek na čaj.
Do sklenky s terpentýnem jsem postavil dva štětce ztvrdlé po
pařížské modři.
Vyperu je při první příležitosti.
Zasunul jsem časopis Playboy mezi Atlas světa a knihu Adam
und Sôhne.
Víc knih na polici s knihami nebylo.
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Vzal jsem z opěradla židle svou košili, vypral rukáv a košili
dal schnout na opěradlo židle.
„Nakonec proč by jeden penner nemohl mít zlatý prsten?"
zeptal jsem se v duchu.
Postavil jsem se k oknu a díval se dolů k protějšímu chodníku.
Auto s reklamou autoškoly na střeše zacouvalo do mezery
mezi dvěma zaparkovanými automobily a instruktor vedle
řidiče zkušebně pootevřel dveře, mohl-li by vystoupit, kdyby
chtěl.
Sáhl jsem do škvíry za komínem.
„A proč by nakonec stejný prsten, jaký má jeden penner,
nemohl mít také pan Moritz?" odpověděl jsem si.
IV.
„Víte, já jsem se teprve před dvěma měsíci vrátila ze Sorbonny..." vyprávěla madame Natasja Roth a procházela se
v krokodýlích střevíčkách předsíní, která sloužila jako atelier.
V předsíni bylo totiž největší okno v celém bytě.
Pan Prag lievěděl, má-li říci To to letí!, nebo má-li říci Teprve?,
nebo má-li vůbec co říci.
„Aha," řekl tedy.
(O madame Natasje Roth by se slušelo říci to nejdůležitější.
Pocházela, jak patrno z oslovení „madame", které bezohledně
vyžadovala, ze středních poměrů.
Její matka zemřela při narození malé Natasji.
Otec, hostinský v předměstské krčmě, dopřál dceři vzdělání
na nejlepších školách a umožnil jí tak přístup do kruhů, do
kterých se sám nikdy dostat nechtěl.
Přestože mezi otcem a dcerou, jak tak často, byl rozdíl jedné
generace, byl hostinský Roth duševně mnohem mladší, než
jeho čtyřicetiletá dcera, jež od svých osmnáctých narozenin
vehementně vyžadovala oslovení „madame", které jí nakonec
zůstalo celý život.
Poukazujíc na tuto skutečnost, na otcovo relativní mládí,
nechala se madame Roth často slyšet poopraveným příslovím:
„Strom vyrostl daleko od jablka."
Málokdo se však zasmál...)
„Víte, dostudovala jsem psychologii a kunsthistorii," vyprávěla a prohlížela si oba obrazy pana Moritze opřené o zeď.
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Jeden z nich, „Žlutá lanovka", byl postaven o 180 stupňů
jinak.
„Víte, přišla jsem k nějakým penězům a otevřela si galerii."
„Ano, jistě, vím," věděl pan Prag.
Jak se na tuhle návštěvu s nadějí v duši těšil, tak mu začínala
jít na nervy.
Návštěva pak zalistovala také obrazy pana Praga.
U toho s názvem „Poslední večeře" se usmála a řekla několik
slovíček francouzsky.
Pan Prag se pro jistotu usmál také a v duchu se nazval idiotem.
„Tak vy tu žijete s panem Moritzem jako ti dva bohémové?"
zeptala se madame po chvilce ticha a čekala, až jí pan Prag
zapálí deseticentimetrovou cigaretu.
Ticho pak bylo ještě hlasitější, ještě naléhavější a pan Prag
v duchu poprosil, Bože, dej ať někdo alespoň zatelefonuje! Ať
někdo zatelefonuje!
„Jako ti dva bohémové..." řekla madame Natasja Roth
s prvním obláčkem kouře, roztomile zavrtěla hlavou a prohlížela si záclonu.
„Ano... my už tu tak žijem..." odpověděl pan Prag a v duchu
opět poprosil Boha.
„Roztomilé! Ve dvou místnůstkách, se společným atelierem
a kuchyňkou, roztomilé," madame odklepla šedivý váleček
popelu do ukradeného reklamního popelníku Farben Jenisch
a podívala se na pana Praga.
„Ano," řekl pan Prag a návštěva navázala.
„O vaší společné výstavě ve své galerii budu ještě přemýšlet!"
Budu ještě přemýšlet, budu ještě přemýšlet!, křičel pan Prag
v duchu.
Vždyť proto jsem tě sem zavedl, abys řekla Jasný hotový,
stoprocentní! Udělám ve své galerii vaši společnou výstavu.
Ve své galerii plné cetek, váziček, řetízků, náušnic, kravinek
a hlavně bohatých zákazníků!!
„To by bylo roztomilé," řekl nahlas a přibral mezi nenáviděné
i sebe samého.
A bylo ticho, dokud ho pan Prag v duchu nepřerušil, Bože,
dej ať někdo zatelefonuje, ať někdo zatelefonuje!
„Víno?" zeptal se pak a ukázal otevřenými dveřmi do svého
pokoje.
„To by bylo roztomilé," řekla madame Roth, to ale ještě
neviděla vinětu té dvoulitrové láhve.
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Když si vinětu přečetla, pan Prag se jí ani nezeptal: A kdy
by naše výstava přicházela do úvahy?, jak měl v plánu.
Naopak, nalil víno do dvou sklenek.
Madame Roth se pak dlouho, mlčky, a zdálo se že se zalíbením,
dívala na obraz v černém rámu, který měl pan Prag pověšený
nad postelí.
Na obraze dívčí portrét se sněhovými závějemi na ramenou.
Bože, dej ať někdo zatelefonuje!
„Zajímavé..." ukázala madame nad postel, „...jak se to dílko
jmenuje?"
„Zasněžená ramena," odpověděl pan Prag.
„Výstižný název, zcela vystihuje..."
„Maloval to můj spolubydlící, pan Moritz."
A pan Prag využil příležitosti a spustil, „Madame, kdy by tak
naše výstava připadala do úvahy?"
Počkala až jí pan Prag zapálí novou cigaretu, podívala se ke
stropu a tamtéž vypustila kouř,
„To je trochu předčasné a ukvapené, mluvit o nějakém
přesném termínu. V nejbližší době plánuji vystavit novou
kolekci šperků Juana Rodriqese. Znáte Mistra Rodriqese?"
„Myslíte toho šperkaře?" zeptal se pan Prag jako idiot.
„Ano. Jihoamerický klenotník, tvořící v Paříži. Ohromný,
gigantický talent! A pak bych ráda položila v galerii nové
parkety..." stále se dívala ke stropu, jakoby tam měla rozevřený diář.
„A co takhle po parketách?" pokusil se pan Prag.
Návštěva se zamyslela, a ten, který ji pozval, poprosil v duchu
Boha, ať někdo zatelefonuje.
A pak mlčel, stejně jako telefonní aparát na polici s knihami
Atlas světa a Adam und Sôhne.
„Zasněžená ramena... ráda bych autora poznala osobně. Jakpak se spolu snášíte?"
„Výborně!" pan Prag poznal, že z návštěvy termín výstavy
neuslyší a zapálil si také.
Na madame Roth bylo vidět, že čeká víc, než to jediné slovo.
„Jsme k sobě tolerantní, a... a..."
„To je hlavní — tolerantnost," podívala se madame na pana
Praga, jako profesor přednášející na Sorbonně psychologii a
také tak začala,
„Tolerantnost, jakožto de facto v dnešní společnosti jev
ojedinělý, je ve své podstatě totéž co například..."
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Aniž o to teď pan Prag požádal, telefon zazvonil.
Pardon," řekl pan Prag, zvedl sluchátko a představil se.
N e m o h l jsem nikoho sehnat, tak volám sám," řekl Adonai
hlasem pana Moritze, „Přijeďte okamžitě do hospody na rohu
Elbe a Můnchener štráse! Nebudete tomu věřit, ale našel
jsem..."
Zdravím vás, pane Moritz!" řekl pan Prag už zase hlasem
idiota, „Je tu u nás návštěvou madame Natasja Roth. V tuto
chvíli držíme řeč ohledně naší společné výstavy v prostorách
její galerie. Jistě znáte galerii madame Roth?"
A usmíval se napůl do mluvítka, napůl na madame Roth.
„Ne neznám. Ale jak jsem vám říkal, sedím tu v knajpě na
rohu Elbe a Můnchener štráse. Našel jsem totiž konečně..."
„Ano, vyřídím. To by bylo roztomilé. Madame Roth, ještě
než určí termín naší výstavy, než řekne svoje konečné slovo,
by vás ráda poznala osobně..."
„Aha," řekl pan Moritz a pak byl ve sluchátku slyšet pouze
krásný šum knajpy na rohu dvou ulic, kde ticho působí jen
jako štika v rybníku.
„Doufám, že vám jednání na Výtvarné komisi nezabere
mnoho času," řekl pan Prag do šumu knajpy.
„Jděte do prdele!" zadrnčela membrána a pak cvaklo sluchátko pokládané do vidlice telefonního automatu.
Pan Prag držel svoje sluchátko ještě chvilku u ucha.
Několikrát přikývl, několikrát řekl Ano, jistě, ovšem, a po
delší pauze, než zavěsil i on, dodal, „Vyřídím, příteli."
Otočil se k návštěvě, dolil víno do dvou sklenek a řekl,
„Mám vyřídit srdečné pozdravy a jakmile pan Moritz skončí
jednání na Výtvarné komisi, přijde."
Dívala se nad něj, na obraz v černém rámu,
„To by bylo roztomilé."
„A kdy, madame, by tak naše výstava přicházela do úvahy?"
zkusil to pan Prag znovu, bez procenta naděje na odpověď.
Zarachotil zámek a klika bytových dveří a někdo vrazil
ramenem do pravého křídla.
Pak vrzly dveře pokoje pana Moritze, pan Moritz křikl na
někoho, Sup, šup! a dveře pokoje vrzly podruhé - zavírány.
Někdo zaklepal botou na dveře pokoje pana Praga a řekl,
„Otevřte!"
Pan Prag se usmál na madame Natasju Roth jako světa znalý
bohém, a ona na něj, jako světa znalá absolventka Sorbonny.
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Pan Prag vstal od stolu, došel ke dveřím a dveře otevřel.
„Aha," řekl pan Moritz, v náručí šest plechovek piva Henninger.
„Pane Moritz..." začal slavnostním hlasem pan Prag, „...dovolte mi představit vám - madame Natašja Roth!"
Madame roztáhla rtěnku a podala panu Moritzovi pravou
ruku.
V prstech levé držela zlatě tištěnou vizitku.
„Aha," řekl pan Moritz, zakašlal a do pravé ruky vtiskl
madame jednu z plechovek piva.
Sám si otevřel druhou a ostatní postavil na stůl, k dvoulitrové
lahvi červeného vína Lambrusco.
Podíval se na vizitku a zasunul ji pod telefonní přístroj na
polici.
Madame Roth si studenou plechovkou pohazovala jako horkým kaštanem a hledala téma k hovoru.
„Paní madame..." pomohl jí pan Moritz, zachraptěl, napil se
piva, „...paní madame, já dnes konečně potkal kočku! Tak
nádherný stvoření jste ještě neviděla! Ta hruď, ty nohy!"
„Co?" vyhrkl pan Prag reflexivně, přestože ho víc zajímalo,
kde pan Moritz vzal peníze na těch šest plechovek piva
Henninger.
Madame Roth tu svou odložila na stůl, přehodila si nohu přes
nohu a bradou ukázala nad postel pana Praga,
„Zrovna jsem obdivovala váš obraz."
„Aha," zachraptěl pan Moritz, odkašlal si a promnul krk,
„Kočka, kterou jsem dnes..."
„Ta slečna, či mladá paní na obraze, to je vaše přítelkyně?"
„Byla," řekl pan Moritz a po roce se na obraz podíval.
„Promiňte," šeptla madame jakoby kondolovala a pan Moritz
zakašlal.
„Nastuzení?" zeptala se Roth, jakoby se ptala, jaký byl pohřeb.
Pan Moritz mávl rukou ve vzduchu a řekl, „Prd - hřebíky!"
Pan Prag si to zkusil říct v duchu — Prd, hřebíky.
Natasja Roth ochladla a poohlédla se po jiném tématu.
„Máte krásný prsten."
Prsten to byl opravdu krásný.
Ve tvaru hada, který drží v otevřené tlamě zelený kámen,
smaragd vybroušený do šestihranu.
„Krásný prsten, že?" obrátila se madame k panu Pragovi, když
pan Moritz nijak nereagoval.
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Krásný," pan Prag věděl z minulosti, že každá zmínkí
o prstenu pana Moritze popudí a podráždí.
Jen nevěděl proč.
Opravdu krásný prsten," řekla galeristka potřetí a bylo ticho,
ale pan Prag už neměl koho o zatelefonování požádat.
,Od přítelkyně?" pohrozila madame panu Moritzovi a ukázala
na prsten.
Prd, po mámě!" zachraptěl pan Moritz a sáhl po čerstvé
plechovce piva.
To byla novinka i pro pana Praga.
Zkusil si ji v duchu - Prd, p o mámě.
Promiňte," špitla galeristka Roth, a jak se tomu naučila
v menze na Sorbonně, změnila téma.
„Zajímavý název - Zasněžená ramena," řekla, „Co vás
přimělo k podobenství sněhových závějí na ramenou a šíji
krásné dívky?"
„Měla lupy," odpověděl pan Moritz.
Teď do ticha odkašlala galeristka Roth a pan Prag toho ještě
jednou zkusil využít, bez promile naděje na úspěch.
„Takže bychom se mohli vrátit k termínu naší výstavy," řekl,
přestože věděl, že nemohli.
„Mám pocit, že už jsem vás někde viděla," nenechala se
madame odbýt.
Otočila se na židli čelem k panu Moritzovi a odvážně, snad
na kuráž, se napila ze sklenky červeného vína.
„Určitě jsem vás už někde viděla! Né, na Sorbonně to být
nemohlo..."
„Ne," na panu Moritzovi bylo vidět, že i jemu číše přetéká.
„Kde to jen mohlo být?" Roth si teď zapálila cigaretu bez
pomoci pana Praga a vyfoukla kouř ke stropu.
„Nevím," řekl pan Moritz.
„Muselo to být tak před dvěma měsíci. Právě jsem se ze
Sorbonny vrátila. Dostudovala jsem tam psychologii a kunsthistorii, víte?"
Pan Moritz sáhl do knihovny pana Praga, mezi knihu Atlas
světa a knihu Adam und Sôhne.
Pak si odkašlal a promnul krk, „Před dvěma měsíci, říkáte.
To je možné, tehdy jsem pracoval jako prodavač lístků
v porno kině na Kaiser štráse, víte?"
Zakašlal, naslinil si prst, nepatrně se usmál a zalistoval
v časopise.
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Od té doby Natasju, ani pan Prag, ani pan Moritz již nikdy
neviděli.
Mlčky seděli proti sobě a dívali se skrz cigaretový kouř
navzájem do očí.
„Vy jste vůl," řekl pan Prag panu Moritzovi, místo aby mu
ruce líbal, jak vybraným způsobem ho zbavil návštěvy.
„Aha," odpověděl pan Moritz, místo aby panu Pragovi
vyčítal, že mu ruce nelíbá, jakým to udělal nenásilným
způsobem.
Vstal od stolu, panu Pragovi vtiskl do ruky plechovku piva
Henninger, sám si vzal druhou a řekl, „Pojďte."
Prošli předsíní a u dveří do svého pokoje se pan Moritz
zastavil.
„Jak jsem si dnes ráno prohlížel váš časopis plný koček, řekl
jsem si, že i toto je součást života. Součást života, o kterou
jsem byl zatím hlavně ochuzen..."
„Aha," řekl pan Prag.
Pan Moritz zaskřípal dveřmi svého pokoje a jako prvého
dovnitř pustil pana Praga.
A opravdu, seděla tam, skromně v šedivém kožichu.
Mlčky, na štokrleti vedle prosklené komody.
A opravdu, jak před chvílí pan Moritz řekl, takové stvoření
pan Prag ještě neviděl.
„Dobrý den," pozdravil.
Ona si přičísla fousky a začala honit mouchu na skle komody.
„Vy jste ukradl kočku!" řekl pan Prag napůl rozzlobeně, napůl
nějak jinak.
Pan Moritz, ruce zkřížené na prsou mlčel a s nepatrným
úsměvem pozoroval mourované stvoření.
Pan Prag si z kapsičky košile podal cigaretové papírky Rizla
a kuličku hliníkové fólie.
Cigaretu ubalil mírně kónicky.
Zapálil si a když vyfoukl první obláček kouře, podal cigaretu
panu Moritzovi.
„Vy jste ukradl kočku," řekl znovu.
„Našel, nebožátko," opravil ho pan Moritz směrem do sebe,
než vypustil zadržovaný kouř.
„Kde?" teď z cigarety zatáhl opět pan Prag a začínal mít pocit,
jakoby on, doktor Watson, kladl otázky mistru odpovědí a
vytáček - Sherlocku Holmesovi.
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„Kde, Mistře?"
V přízemí domu, kde v prvém patře sídlí Čínský restaurant."
"A kde jste vz_al peníze na pivo?"
Prodal jsem Číňanům obraz 'Poslední Mandarín'."
Takže byste mi mohl padesát půjčit?" zeptal se pan Prag tiše,
aby nepoplašil.
Aha", odpověděl tak či onak Sheríock Holmes.

Vyjde na začátku roku 1989!
*

Vlastimil Třešňák

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
O PANU MORITZOVI
*
cca 144 str., 22 DM
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Možno objednat na adrese: I N D E X ,
Postfach 410 511, D-5000 Köln 41
nebo přímo v redakci P A T E R N O S T E R U
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poezie

PÍSNIČKÁŘI

Z ČECH/4/
V tomto čísle pokračujeme v informativním mapování současné české
folkové scény (slovenská nám bohužel uniká, pokud se k těmto řádkům
dostane někdo, kdo má nahrávky slovenských písničkářů, ať nám je
laskavě přehraje nebo přepíše a pošle). Nás^vy písní jsou opět redakční
- proto %ávorky. Z ka^et přepsala Marta Kubešová.

Dobeš
(Tam a sem...)
Recit.:
Zastavil jsem se v Mexico City
abych tam na den na dva %chladil city
u Conchity Fuoré^ové
podivnjho chlapa potkal jsem v metru
v koceny čapce a v umělým svetru
na dálku % něj bylo cítit plátno filmové.
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Asi to bude nějakej bandita,
jenýe moje paměť se stále ještě nechytá,
jilm o sedmi statečných bě%í mou hlavou,
odkudjá jenom %nám ten jeho výra
Calvera, no ne', buenos dias,
odkdypak jezdíš městskou dopravou?
Víš, chlapče - povídá ten grá^l,
nejraději bych na něj jasyk vyplácl
ale poslouchal jsem, co mi odpoví:
Víš, chlapče, přišla suchá léta,
květ našeho řemesla pomalu odkvětá
a z našich koní %byly jenom podkovy...
Já kdybych měl v rukou justici
a malou policejní stanici
v rukavičkách chodil bych po kraji
jednou tam a jednou sem,
pomalu bych vydrancoval celou zem...
Recit.:
Můj kolektiv dneska tě^ko schrastí práci,
drancování v malém
se nevyplácí,
nestojí námi odbory a tak...
Ze světa teď sice přišlo dosti prádla
ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla
tak teď po večerech stojím v metru jako sanit ak.
Abych řek pravdu, už si nevím rady,
pomalu řídnou naše řady
a je nás vlastně stále míň a míň,
mno^í chlapci přesluhují
a mladí se tě^ko rekrutují
náš %ivot neníjako £ pláten kin.
Já kdybych měl v rukou justici
a malou policejní stanici
v rukavičkách bych chodil po kraji
jednou tam a jednou sem,
pomalu bych vydrancoval celou zem...
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Recit.:
Calvera sice mluvil otevřené
ale o to víc u mne klesal v ceně
a moje srdce bylo br%y jako led
a moje %'lučjako ^pěnéná řeka,
povídám, Calvero, Conchita čeká,
jsem americkej agent, pomodli se naposled.
Jó, kdybys měl v rukou justici
a malou policejní stanici
v rukavičkách jsi moh chodit po kraji,
teď jdeš tam a já jdu sem,
kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem...

(Pane generále...)
(na melodii Golema J. Je^ka 4- V+ W)
Dovolej mi pane generále,
abych je uctivě pozdravil
a z eventuelní války nenadálé
se jim předem omluvil,
kdyby zítra namísto snídaně
začalo se mobilizovat,
těžko bych moh kráčet odhodlaně
do války se zaangažovat.
Museli by nejdřív přemluvit mou ženu,
kdybych se jí od snídaně zved,
nerada mě pouští do terénu,
to bych se bál vrátit z války domů zpět.
Co by tomu řekli moji kluci,
kdybysem se válce věnoval,
vždycky jsem měl tisíc výmluv, hergot kruci,
než abych si s nima na vojáky hrál.
Co by tomu řeklo moje zdraví,
to když se zkazí, už se nespraví,
vždyť i na klinikách lékaři když slaví,
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tak připíjejí hlavně na zdraví.
Co by řek můj nadřízený z práce,
ten když mě pět minut nevidí,
hned to pozoruju ve obálce
ztrátou výkonnostních prémií.
Co by řek můj přítel z Marylandu,
kdybych tam někde v Americe stanoval,
často píše sice: přijeď o víkendu,
ale s jakou by mě asi přivítal?
Těžko bych moh kráčet odhodlaně
a do války ruksak pakovat,
kdyby zítra namísto snídaně
začalo se mobilizovat.
Závěrem chci poníženě prosit,
kdyby si chtěli najít jinou zábavu,
u nás nemá kdo v kýblech maltu nosit
v akci Zet za novou Ostravu,
venku by jim zčervenaly tváře,
lid by na ně přestal hledět úkosem
já bych nyní nečuměl do kalamáře
a žili bychom všichni rovnou za nosem.

Petr Rimský
(Cestou £ hospody)
Včera cestou z hospody jsem viděl
jak padá hvězda
a napadla mě přitom spousta
divnejch přání,
padala dost dlouho a tak
i když se to nezdá,
napadla mě řada věcí,
který nejsou k máni.

Aby všude pekli dobrej chleba
a nemyslím jen na sebe,
aby bylo na světě míň špíny
a nemyslím jen na smetí.
Aby se mi holky pořád líbily
a nemyslím jen na tebe,
aby bylo pláče míň
a nemyslím jen na děti.
Abych stihnul mámě všechno vrátit
a nemyslím jen na prachy,
aby byly city vždycky zdarma
a nemyslím jen na lásku.
Aby nikdo neznal násílí
a nemyslím jen na války,
aby bylo vždycky co a s kým
a nemyslím jen na chlast.
Aby byla všude spousta kytek
a nemyslím jen na růže,
aby bylo lidem často do zpěvu
a nemyslím jen na oslavy
Aby měli všichni svoje doma
a nemyslím jen na byty,
aby mohli všichni říkat pravdu
a nemyslím jen na folk.
Díval jsem se na hvězdu a čekal,
že do.stanu znamení,
hvězda tiše padala a nedala mi
k dalším přáním čas,
cesta domů z hospody je stejná,
vůbec nic se nemění
a tak doufám, že tu hvězdu
uvidím dneska zas...
Doufám, že snad aspoň hvězdu...
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(Kdybych měl deset pivotů)
Kdybych tak měl deset životů,
nikdy bych nemusel spěchat
deseti dívkám hrát gavotu
abych si jednu moh nechat.
Nechci se teď pouštět do hádek
ale. mít životů devět,
Byl bych i dědečkem z pohádek,
chytrý snad ale ne vševěd.
Osmkrát bych si rád na svět zvyk,
víly ať závistí zblednou,
sedmkrát byl bych rád trpaslík,
Sněhurka alespoň jednou.
Kdyby mi věštkyně Sibyla
ze starých eposů řeckých
sedmero životů slíbila,
já bych je využil všecky.
Kéž bych měl životů aspoň šest,
své přání do vrby šeptám,
nikdy bych moc nedbal na pověst,
taky se vás na nic neptám.
Zbytečně přes prsty koukáte,
že nemám z tesilu šaty,
kdybych se narodil popáté,
snobům bych ukázal paty.
Čtyřikrát ožil bych s povděkem,
ten nápad v hlavě mi leží,
zkusit se stát dobrým člověkem,
to je snad to, oč tu běží.
Tři přání v jediném souvětí,
tři doby v jedinou spojím,

na dům a na strom a na děti,
chtěl bych žít životem trojím.
A kdybych byť jenom dvakrát žil,
i to je tak trochu sci-fi,
radostí smutek bych vyvážil
- stereo, balance, hi-fi Jenomže žijem jen jedenkrát,
což možná má svoje klady,
jen jednou budeme umírat,
tak proč stát k životu zády.
Zbývá jen otázku položit,
jestli žít naplno svedem,
raději žít nežli položit
a napůl umírat předem.
Nebrečme dojetím u beden
a u piva, že nejsme mladší,
dám deset životů za jeden,
ve kterém to všechno stačím...

Petr Kováč
(My jsme synci ^ Moravy)
My jsme synci z Moravy,
lijeme si do hlavy
víno, burčák, slivovicu,
pořádáme safari na opicu.
Ty kdo nejsi našinec,
kup si provaz a klínec,
běž se raděj hned oběsit,
když si myslíš, že jde i jinde žít.
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Já su kořeň z Brna města,
špica, borec, í kvé dvěsta,
co nesnáším - lontaky,
ještě víc však Pražáky.
Hele vole, jsem z Prahy,
tak se zvedej z podlahy,
kam si padnul na zadek fest,
před sekáčem z matky měst.
Já jsem Petr Kováč ze Zásmuk,
odkud jsi kdo, je mi fuk,
všude najdeš kamarády,
škoda že i blbců je dost
tam i tady...

fJVa tom našem dvoře)
A na tom našem dvoře,
malý český moře,
nejde si v něm zaplavat,
jen namočit se vstoje,
že je malý nevadí,
hlavně že je moje.
V tý naší stodole
- teď se podrž vole mám dvě auta schovaný
pod hromadou hnoje,
že nejezdím, nevadí,
hlavně že jsou moje.
Ref.:
Včera, dnes i zítra,
zkrátka v každé době,
národ se skládá z jedinců,
takže - národ sobě!

Z města nebo z lontu,
vystojíme frontu,
já se taky zařadím
a koupím ať je co je
— a až to zas nebude,
já mám doma dvoje
(no raději troje!)
A na tý naší hůře,
za prádlo na šňůře,
nanosil jsem součástky
od parního stroje,
ještě sháním koleje
a všechno je moje.
Ref.: Včera, dnes i zítra...
V šenku pro cizince
nemaj drobný mince,
já mám raděj hospody,
v nich basy pivních flašek
zaplivaný bez ubrusů,
čtverky ale naše.
Není každá blecha
zděděná od praotce Čecha,
společně si zazpívejme,
byť i trochu plaše:
naše zem je možná malá,
malá ale naše...

(Večerpo šichtě)
Vždycky večer po šichtě,
když zrovna nejsem pod parou,
televize mě nebaví, no ale
to mám čučet na starou?
Mám i ovládání na dálku
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za přijatelnou cenu,
když chci přepnout z jedničky na dvojku,
no tak pošlu ženu.
Soboty, neděle fotbal,
konečně si užiju,
mít po ruce rozhodčího,
tak mu hubu rozbijú,
nejhorší jsou pondělky,
samý třesky plesky,
že už se v tý televizi himl
hergot nenaučej česky.
Jednou hlasatelka vítá chlapa
co má jméno jako přezdívku,
do kuchyně řvu na starou:
vypni toho Polívku!,
zoufale zanaříká:
panebože prečo,
dyť já tu mám na sporáku
akorát od včerejška lečo.
Otevřu si aspoň flašku
jelínka vizovice,
utopím tě v lihu, šašku,
mís to mne ať kouká opice,
to bude děsnej program,
to zas bude hrůza,
to je, to je, to je ale...
ale vono je to dobrý...
Kdybych ho snad někdy potkal,
tak ho pozvu na ruma
a v hospodě zejtra chlapům povím,
že fakticky pravdu má
kdo říká: jó, kdo umí, ten umí
a kdo neumí, jen čumí
anebo blbě kecá...
A já už kecat nebudu, nebudu,
nebudu, nebudu, nebudu...
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RAYMOND CARVER
*

Raymond Carver, nar. v roce 1939, %'ák Johna Gardnera a Gordona
Lishe, autor několika sbírek krátkých povídek a básní.
Sám několikrát ^důra^ňuje,
největší vliv na jeho %ivot a tvorbu
měly jeho dvě děti, které narodily kdy^ ještě Carverovi nebylo dvacet.
Básně £ knihy Fires vybral a přelomil Josef Vykydal
*

Na zdraví
Vodka zapíjená kávou. Každé ráno
pověsím na dveře ceduli:
NA O B Ě D Ě
ale nikdo nevěnuje pozornost, moji přátelé
se podívají na ceduli a
někdy tam nechají malé zprávy,
anebo volají: Pojď si hrát ven,
Raymonde.
Jednou můj syn, ten rošťák,
vklouzl dovnitř a nechal mi tam barevné vajíčko
a hůl.
Myslím že mi upil vodky.
A minulý týden se zastavila manželka
s konzervou hovězí polívky
a krabicí slz.
Myslím že mi taky pila vodku,
potom spěšně odjela v cizím autě
s chlápkem, kterého jsem nikdy předtím neviděl.
Oni to nechápou, mně je dobře,
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docela dobře kde jsem, protože co nevidět
ja budu, já budu, já budu...
Mám v úmyslu dát si na čas na tomhle světě,
vzít v úvahu všechno, i zázraky,
p ř e s t o zůstat ve střehu, vždy
opatrnější, bdělejší,
proti těm kdo by proti mně zhřešili,
proti těm kteří by kradli vodku,
proti těm kteří by mě zranili.

Báseň pro Dr. Pratt,
dámu pathologa
Minulou noc se mi zdálo že ke mně přišel kněz,
který držel v rukou bílé kosti,
bílé kosti v bílých rukách.
Byl něžný,
ne jako otec McCormick s jeho blanitými prsty.
Nebál jsem se.
Dnes odpoledne přišly služky s mopy
a dezinfekcí. Předstírají, že tam
nejsem, baví se o menstruálních cyklech když
strkají mou postel sem a tam. Před odchodem
se obejmou. Pokoj se zvolna
plní listím. Bojím se.
Okno je otevřené. Sluneční svit.
Napříč pokoje vrže postel, vrže
pod tíhou milováni. Venku je
slyšet kropítka. Začnu se vytrácet.
Zelený psací stůl se vznáší u okna.
Moje srdce leží na stole, parodie
náklonnosti, zatímco její prsty se hrabou
nekonečnou šňůrou vnitřností.
Tyto úvahy stranou,

po všech těch létech dobrodružství na Dálném východě
jsem zamilován do těchto rukou, ale
je mi nepředstavitelná zima.

Pekar
Potom Pancho Villa přijel do města,
pověsil starostu
a předvolal starého a vetchého
hraběte Vronského k večeři.
Pancho představil svou novou milenku
společně s jejím mužem v bílé zástěře,
ukázal Vronskému svoji pistoli,
potom hraběte požádal aby mu vyprávěl
o bědném vyhnanství v Mexiku.
Později byla řeč o ženách a koních.
Oba byli znalci.
Dívka se chichotala
a pohrávala si s perleťovými knoflíky
na Panchově košili, než
bez odkladu o půlnoci Pancho usnul
s hlavou na stole.
Manžel se pokřižoval
a opustil dům — boty v rukou —
bez jakéhokoliv znamení
ženě nebo Vronskému.
Ten anonymní manžel, bos,
ponížen, snažící se zachránit si život, je
hrdina této básně.

Wes Hardin: Z fotografie
Probírám se sbírkou
starých fotografií a
přijdu k obrázku bandity,
Wes Hardin, mrtev.
Je to velký kníratý muž
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v černém saku,
na z:•ádech na podlaze z prken
v Amarillu, Texas.
Hlava je otočená ke kameře
a jeho tvář
se zdá odřená, vlasy
uvolněné otřesem.
Kulka mu vnikla do lebky
zezadu
vyšla malou dírou
nad pravým okem.
Není na tom nic tak legračního
ale tři ošumělí muži
v pracovním stojí a zubí se
několik stop vedle.
Všichni drží pušky
a ten jeden
na konci má na sobě co musí být
banditův klobouk.
Několik dalších kulek udělalo tečky .
tu a tam
pod módní bílou košilí
co má zesnulý na sobě
- jak se říká ale na co zírám
je ta velká tmavá díra
skrz štíhlou, delikátně vypadající pravou ruku.

Báseň pro Karla Wallendu,
aerialistu nejvyššího
Když jsi byl malý, vítr ti byl v patách
přes celý Magdeburg. Ve Vídni tě vítr hledal
napřed v jednom nádvoří, potom v druhém.
Převrátil fontány, zježil ti vlasy.
V Praze vítr doprovázel vážné mladé dvojice,
které právě zakládaly rodiny. Ale vzal jsi jim dech,
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ty dámy v dlouhých bílých šatech,
pánové s kníry a vysokými límci.
Cekal ti v manžetách rukávů
když ses uklonil císaři Haile Selassie.
Byl u toho když jsi potřásl rukou
demokratickému králi Belgičanů.
Vítr kutálel mango a pytle na odpadky ulicemi
Nairobi.
Viděl jsi jak vítr honil zebry přes planinu Serengeti.
Vítr se k tobě přidal když jsi sestoupil s okapů na předměstí
v Saracotě, Florida. Harašil ve
stromech každého venkovského města,
každé cirkusové zastávky.
Zmiňoval ses o tom celý život,
jak mohl přijít odnikud,
jak pohnul nadutými tvářemi hortensií
pod balkony hotelových pokojů, zatímco ty
jsi potáhl z velkého havana a díval se
jak kouř plyne na jih, vždycky na jih,
k Portoriku a k vyprahlému pásmu.
Toho jitra, v 74 letech a 10 pater nahoře,
uprostřed mezi hotelem a hotelem, reklamní stunt
v první jarní den, ten vítr
který s tebou byl všude
přijde z Karibské oblasti, aby se vrhnul
jednou a provždy do tvé náruče, jako mladá milenka!
Zježí se ti vlasy.
Zkusíš se sehnout, chytit lana.
Později lidé přijdou uklidit
a sundat lano. Sundají dolů lano
kde jsi strávil život. Představte si to: lano.
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próza
Dávno již tomu, co jsme přinesli v Paternostern č. 14/86 ukázky
£ básnického díla představitele Frankfurtské insitní školy, námořníka jana Ladronky. V tomto čísle otiskujeme práce dalšího obra
líto svébytné umělecké školy, malíře a tvořitele comics, nezapomenutelného předčítače Káji Maříka a erotického myslitele, kronikáře
Kafkovy kavárny ve Frankfurtu Václava Martínka. Dnes dvaačtyřicetiletý autor pochází ^ Prahy a v nápadních ^emích žjje a tvoří
t,íce mí patnáct let. Z jeho rozsáhlého díla nebylo lehké vybrat to,

Vějíř
Stoletá kráva zastavila se pod mým oknem a náhle vykřikla.
Vykřikla? Ne, zabučela a zapěla trylek trylků:
Ne nemohu vám repro...repro...pro...ro...o
A pak přišlo nic. Do nekonečna se opakovaly výkřiky blbostí
a nesouvislostí krajem.
Kraj byl tím tak zamořen, že musel odepsat třešni, ó nebyla
to třešně, byl to urostlý topol, sahající do takové výšky, že
jej nebylo ani vidět.
Vidíš Aničko! Neznáš... pochop.
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Uchopil upír buben
a buben zaburácel
ultrafialové květy světů
rozvinuly své květy tak rychle,
že zasáhly tam a smrdutý pařez
zavrávoral.
Panenka vstřelil gól a Ema zaplakala.

Ta řeka se valila takovým fofrem, že jsem si vlastně neuvědomil na které straně se nalézám. Vítr fičel takovou rychlostí,
že strop se bořil do krůpějí snů, a ona se nade mnou sklonila
a náhle vykřikla: „Dělej."
Neudělal jsem vůbec nic.
Jen jsem čekal až přejede vlak, abych se vzápětí pomodlil
v něco vyššího.
Soumrak se bořil do svých rozpaků. Slunce se probouzelo a
já si naplánoval, že musím dokončit svoji práci do úplného
vyčerpání. Snůšky blbostí chci napsat a zavěsit je na papír
zapomnění, jež protíná čtvereček za obdélníčkem.
Mú%p zapomnění pohlédni na mne
vyzpovídej se do mne jako do zrcadla
a pak ti dovolím najísti se dosyta
Avšak pozor! Okolím procházel pohraniční pes a zašeptal mi
do ucha, že tě zatkne. A když ne tebe, zatkne mne a já ji?
nikdy nenavštívím horoucí řízek zapomnění. Proč stále zapo
mínat a věšet se na jabloni? Proč se na jablku pověsil Konrád,
můj kamarád ze stáří? Pověsil se vůbec? Myslím že ne! Zvratky
vyprostil ze svých vnitřností a pak ulehl, aby usnul.

Poslední večer v kaji Kafka
Dirkovi se konečně podařilo vstrčit svůj nos do půllitru. Pak
se zhluboka napil a spokojeně položil jej na desku baru.
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Dadyn dohrával s Willym partii šachu, Soňa poklimbávala
barem a smutně se zahleděla do prázdneho lokálu. Ještě tu
byla Anička. Také seděla za pultem a šťourala se párátkem
v nose. Chudáci nevěděli, že je to jejich poslední odpoledne
protože Václav v tomto okamžiku sypal na topinky místo solj
prudký jed a vesele se usmíval.
„Konečně pojdou," řekl si v duchu, naskládal esteticky
topinky na talíř a kráčel s talířem ke kafi Kafka.
Vešel do šenkovny, slušně pozdravil a zamířil rovnou
k barovému pultu.
„Nesu vám něco na zub," vesele poznamenal a postavil talíř;
s topinkami na bar.
Když Soňa Willimu a Dirkovi přeložila co Václav řekl, Dirk
se s chutí pustil do prvé topinky. I nesmělý Willy se osmělil
a zakousl se s chutí do druhé topinky. A tak postupně si vzali
všichni po topince, mimo Václava, který jediný věděl, proč
nesmí také hodovat. Během pár minut skončila poslední
topinka v Aniččiných ústech.
A tu Václav se zařehtal takovým smíchem, že i knihkupec
Berg, který zrovna týral svoji manželku v knihkupectví
„Monolog", které sídlilo hned vedle kavárny, se lekl toho
smíchu, že Helmu upustil na zem, ta snesla se na podlahu tak
nešťastným způsobem, že si zlomila páteř.
„Proč ses tak strašlivě zasmál," zeptala se Anička.
„Protože je to váš poslední den," zahromoval Václav.
„Was?" zeptal se Dirk Soni.
„Ze je to náš poslední den," přeložila mu do němčiny Soňa.
Dirk se upřímně zasmál. Ale pak náhle se chytil za břicho a
zkroutil se tak, že spadl s barové stoličky.
V dalším okamžiku všichni ostatní konzumenti nešťastných
topinek se náhle začali svíjet bolestí, strašná to podívaná na
ně, na ty nebohé oběti.
Když poslední oběť naposledy sebou trhla, nastalo hrobové
ticho. Václav s jásotem v oku přejížděl jednu oběť za druhou.
Pak vnikl do prostory baru a ze zásuvky vyňal sešitek na jehož
deskách bylo napsáno „Dlužníci". Chvilku listoval a pak
nalezl lísteček se svým jménem. Lístek zmačkal a zahodil do
koše. Sešitek zase vrátil na místo. Vesele pak zamnul rukama
a v momentě opustil kavárnu.
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TmaVý> kudrnatý vlas, černé, až do tmava oči, štíhlá, překrásná
dívčina zrovna naplnila nádrž svého auta, když letmo pohlédla
a u t o m o b i l stojící za ní. A co v něm spatřila! Oslnivě
n a
(třasného muže a dvě bezvýznamné dívčiny. Ano byl to René,
onen oslnivě krásný muž.
Co se to se mnou děje?" řekla si ona krásná dívčina a jako
oinániena usedla za řídicí pult. „Jest možno se tak rychle a
na první pohled zamilovat?" a řítila se maximální rychlostí
s m ě r e m k Wiesbadenu.
„Spatřím jej ještě někdy? Toho
krásného muže?" A pak si dodala: „Jistě se miluje s oběma!"
Tak domyslela a náhle jí naskočila husí kůže. „Ne. Tomu
n e d o p u s t í m ! " Ani nevěděla jak se octla na parkovišti. Tráva
v o n ě l a , červenec nabízel svým sluncem podvečerní paprsky,
n á l a d a přihrávající lidstvu veselou mysl; avšak ona dívka
s e d ě l a za řídicím pultem svého vozu a byla strašlivě nešťastna.
„Ach lásko. Bože lásko," vzdychala potichu a krůpěj slzy se
objevila na její tváři. Pak rukou si rezolutně otřela slzu a
pravila sobě: „Musím svého milce najiti!" a zavřela obě oči
současně. A tu se jí vyjevilo v té tmě víček poznávací číslo
vozu v němž byl její ideál uvězněn mezi dvěma čarodějnicemi.
I zařadila rychlost a bleskem rozjela se. „Naleznu svého
miláčka?" zamyslela se v duchu, pádíc neobyčejnou rychlostí.
„Obejmout jej a přitisknout k sobě, strhnout jej k zemi,
roztrhnout svoji blůzičku a nabídnout mu svá prsa. O osude,
proč jsi se mnou tak zamával?" vzdychla, a pak si ještě v duchu
dodala: svůj klín mu nabídnu... Když tu náhle spatřila před
sebou automobil s onou poznávací značkou, která se jí zjevila
z temnot. Překvapením ze sebe vyrazila: „Uiií". Automobil,
v němž sídlil její miláček, předejela, zařadila se před něj a
prudce zabrzdila.
A tak kos, který si zrovna stavěl svoje hnízdečko, byl svědkem
toho, že auto jedoucí za autem prvním muselo prudce narazit
do auta předcházejícího. Uslyšel strašnou ránu, polekal se a
odletěl. I dívka rychle vyskočila ze svého vozu a vrhla se na
dvířka vozu, jenž zmuchlán trčel v kufru auta jejího. Konečně
se jí podařilo dveře otevřít. I vypadl v bezvědomí její ideál
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na vozovku. „Drahý! Nalezla jsem tě! Díky Bohu!" I zavalila
jej celým svým tělem, a náhle zjistila, že ten dodýchává.
I dodýchaly i obě jeho kolegyně, naposledy pohladila jeho tvář
zbrocenou krví, zdrceně se odplížila ke svému vozu, nastartovala, nastavila rychlost, spustila spojku a tryskem vběhla
pod kola svého vozu.

Vločka
Jiří se konečně opřel, protože si dodal odvahy, odvahy takové
že se obával, že opěradlo židle je studené. Nebylo. Oddychl
si, zahleděl se do své společnosti. Po jeho pravé straně seděla
způsobně Eva, která stále tvrdí, že je pravnučkou pramáti
Evy. Po jeho levé ruce sedí architekt Rolf a po Rolfově levé
straně sedí Petr, 191etý mládenec. Po Petrově levé straně sedí
jeho matka. Po její levé straně sedí Eva, studentka biologie.
Po levé její straně sedí Jiří. Sedí a opírá se. Náhle kolem projel
vlak. Zamrazilo ve všech přítomných. Architekt Rolf se
zhluboka napil piva, láhev postavil na desku stolu a pohlédl
na Jiřího. Pak vytáhl z tabatěrky cigaretu, cigaretu vložil do
úst, rukou zalovil v kapse a po krátké chvilce vytáhl zapalovač.
Přiložil jej k cigaretě, stiskl knoflík a... nic. Ani špetka ohénku
nevyběhla z těla zapalovače.
*

Při návštěvě Frankfurtu navštivte české knihkupectví

Dialog
Gutleutstr. 15, 6 0 0 0 Frankfurt/M.
(tel. 2 3 5 2 8 0 )
Pouze pět minut chůze od hlavního nádraží
Otevřeno denně od 13 do 18.30 a v sobotu od
10 do 12 hod. nebo po telefonické domluvě
(také tel. 234806). Bohatý výběr exilové literatury a časopisů.
Časopisy a některé knihy zdarma
pro návštěvníky z Československa.
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divadlo
Krátká ukážka % knihy vzpomínek ve světě jednoho ^ nej^námějšich
současných českých herců Soukromá vzpoura, kterou vydal Karel
tfvíiďala v KAREL
RITTER
VERLAG,
Fahrenheitstr. 23,
P-5300 Bonn 1. Kniha má 236 stran, bohatou fotografickou a
dokumentární přílohu a stojí 28 DM.
*

Pavel Landovskj
SOUKROMÁ VZPOURA
Rozhovor s Karlem Hví^d'alou
*

Odkud uměla tvoje babička rusky?
Babička se narodila v roce 1890 v Chrudimi, a když jí bylo
osm let, tatínek s maminkou jeli do Ruska, protože car
Alexandr, tuším III., zval do Ruska řemeslníky, kteří tam
nebyli. Praděda byl kloboučník, rakousko-uherský, uměl dělat
cylindry, to víš Rus chtěl v tý době cylindr... Zrovna tak tam
zvali rukavičkáře, krejčí, chtěli z toho udělat evropskou zemi.
Rodiče tedy odjeli, za čas přišel dopis, ať děti přijedou za nima,
tak je naložili na vlak, dali jim na krk cedulky a moje babička
jela se svým bratrem, kterýmu byl tenkrát rok, sama do Ruska,
až do Moskvy a pak do Charkova. Jeli čtyři dny ve vlaku,
průvodčí si vždycky přečetl, co mají napsáno na krku, lístky
měli, čaj dostali, žrádlo měli v košíku, a tak tam přijeli.
Devítiletá holčička s ročním bráchou. To se psal již rok 1879.
Praděd tam založil existenci a všechno jelo jak mělo, jenže
tenhle pradědek byl modrovous! Byl strašlivej modrovous,
kterej měl šest žen. Každej nechal barák, postavil další a do
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něj si vzal novou ženskou. Prostě byl do děsnej děvkař! Moje
babička se tam záhy emancipovala, udělala kurs na porody
asistentku, a tak se stala vlastně zdravotní sestrou s diplometn
Byla realistická, žila realisticky, a když jí bylo asi devětadvacet
tak si vzala dědka, Jindřicha Landovskýho z Podskalí, kterej
byl rukavičkář, čili byl to opět řemeslník, živnostník, tedy
člověk bohatý a s ním babička založila rodinu. Děti mluvily
česky, rusky a německy, protože žily v rakouské enklávě, ve
školách se mluvilo německy a rusky. Můj táta šel poprvé do
školy v deseti letech, číst a psát se naučil doma od mámy,
v deseti šel teprv do školy, aby si rozšířil vzdělání. Táta se
narodil v Něžině u Charkova, kousek od vesnice, kde se
narodil Gogol. Když se pak vrátili, tak mýmu tátovi bylo
jednadvacet roků, tetě dvacet, babičce padesát a dědkovi
pětačtyřicet a byli všichni emigranti ve své vlastní vlasti.
Dědek však záhy opustil rodinu, babička ho vyhnala. Ten
návrat z Ruska byl dost složitej, šli přes Finsko... Tenkrát těsně
po Říjnový revoluci ještě byla snaha cizí státní příslušníky
nechat z Ruska vycestovat. Ti, co neumřeli hlady nebo nebyli
zabitý, měli naději se nějak dostat pryč. A vidíš, v týhle
zkušenosti je taky něco podstatnýho, neboť již můj fotr žil
vlastně celej život jako emigrant v zemi, kde se nenarodil, kde
neměl příbuzný, kde neměl známý, kde neměl úspory, majetek,

A kde otec vystudoval?
V Cechách! Když se vrátil z Ruska, tak byl povoláním
cirkusový houslista. Tím se taky skutečně živil. Když se ale
vrátili, tak babička řekla: „Pozor, tady jsme v civilizovaný
zemi, tady je Evropa, konec s hranim po cirkusech a půjdeš
studovat! Alou! A zemědělství! Lidi žerou furt! Budeš inženýr
zemědělství!" A tak se stal inženýrem, ale přesto, můj fotr,
tak jak ho pamatuju, měl celej život nesmírnej smysl pro
humor, a hlavně měl přístup k životu ruskej. Hlavní jeho
starostí vždycky bylo udělat si pořádnou postel. Postele se
u nás nikdy nekupovaly. Postele se dávaly dělat u truhláře,
a ten truhlář ji musel udělat tak, aby byla jednoduchá,
z dobrýho dřeva, bez jediný okrasy, a hlavně matrace musela
být z žíní, to se hlídalo. Další zásada našeho domu byla, že
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tůl s e n e s m ^ viklat. My jsme měli doma podezřelý nábytek.
Velice jednoduchý a pevný. Přesně tak se často popisuje
* z a ř í z e n i Stalinova soukromého pokoje. Vím o čem je řeč.
I otec měl v sobě takovou ruskou jednoduchost a smysl pro
řéžití. Na těch pevných a bytelných židlích jsem strávil mládí
n ich se furt u nás vyprávělo. Dokonce i moje máma, která
hvla z myslivny, furt vyprávěla. Teprve později jsem zjistil,
¡aký je t o r o z c ^ > žít v rodině, kde se večer čte, to jsou úplně
dva odlišný světy. Ti co čtou, se hlavně tvářej povýšeně jako
nadlidii a ' e zapomněli, že člověk získává nejvíc mluvením,
n r o t o ž e právě tím se stává člověkem. TJ nás se vyprávěly
d e n n o d e n n ě historky z revoluce, z mládí, z vojny, a hlavně
tady asi jsem se naučil to vyprávění přenášet na druhý a taky
isetn zjistil, že člověk může veškerý informace o životě získat
i v y p r á v ě n í a z čumění a z koukání a z vidění. A to mám
d o d n e š k a . Já nemůžu číst! Já otevřu knížku, přečtu dvacet
stránek a vím, jak to dopadne! T o je stejný oblbování jak
televizní seriál. To je asi tím, že já nečtu tu knížku jako příběh,
a le jako informaci o spisovateli, a toho já z prvních dvaceti
stránek znám, vím, kdo to je, vím jak myslí, vím co udělá
a jak to skončí, protože každou knihu psal člověk. Jen když
je to geniální, tak to dočtu, když to není spisovatel z povolání,
ale když je to člověk, kterej musí psát. Miluju Čechova,
Dostojevskýho, některý Američany, Francouze, ale spisovatele jako fabulátory, to nesnesu. T o co dělaj, t o jsou knihy
sestavený z jinejch knih. Pravej opak je třeba Motýlek. V tý
knize jsou všechny příhody, který mi vyprávěl otec, když jsem
byl malý, o ruských věznicích. Všechno je tam do puntíku
stejný, ty příhody i ty tužby, všechno to má stejnej model,
protože ve vězení se vykládá, a právě proto se celej svět
z toho Motýlka zbláznil, že je vlastně vyprávěnej a ne
konštruovanej. Takhle to totiž bylo vždycky, tisíciletí. Teprve
mnohem později to někdo zaznamenal, a tak vznikla literatura.
Dneska se ale většinou knihy vymejšlej rovnou jako literatura,
a proto nejsou ke čtení. Chybí jim zkušenost se skutečným
světem. Literatura se tvoří a fabuluje z toho, jak lidi chtěj,
aby to na světě bylo a ne jak to je. Dneska je v podstatě
literatura bezcenná, jistě z dobrých 95%. Devadesát pět
procent filmů je bezcennejch. Dneska ještě můžeš tak číst
básně, když znáš básníka. Já už mohu číst jen básně od
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kamarádů, který znám, protože mě zajímá ten člověk, ]*vlastně literaturu jako takovou nechci, tu odmítám, ja]^;
odmítá chlap, kterej je na ženský, chlapa, kterej je na mužslrf
Já tu literaturu odmítám fyzicky, protože nejde číst. Sňati
jednou, až budu úplně starej, tak si budu číst, ale teď nemohu
Mám strach si zahnojovat svůj komputer věcma, který jSQý.
fabulovaný, čili jsou pouze výplodem chorýho mozku blou^.
nivce, kterej má schopnost a literární vlohy to zařadit za sebe
a vedle sebe. To nechci! Vždyť je to k ničemu! Na prd! Nettf
to živý! K ničemu to nemůžeš použít! Podívej se na Švejka
na největší český román, ten je diktovanej! Hašek měl rezo!
néra, a to je při psaní hrozně důležitý. Díky tomu by i tato
kniha mohla dobře dopadnout, protože když je rezonér, tak
to slovo je hned živý. Ale na druhý straně musím říct, že já
proti tý špatný literatuře nic nemám, to je zábava, tím dali
lidem hračku, já proti tomu nikdy nebudu bojovat, jen ať si
lidi hrajou, ať je od nich pokoj. Když nejsou války, je to
vždycky dobrý, jen ať si píšou, ať si hrajou s komputerama
jenže ta nová elita bude vypadat jinak: Ta bude bloumat
světem, zevlovat a ohmatávat si poslední reálný zbytky
skutečný skutečnosti. Ostatní se daj na komputery a na
konzum, a to bude ta bílá smrt nebo bílej život. Všichni budou
současně mrtví i živí. Svůj život prožijí jako mrtvoly. Od týhle
demokracie již nejde jít zpátky. Na to přišli už snad i v Rusku!
To není jako za Stalina, když mu někdo řekl - Kujbyševská
oblast, tam jsou nepokoje, tak on řekl, nedejte jim nažrat. Lidi
řečnili na schůzích, pracovali, bojovali a netušili, že ten
hladomor, jehož se stanou nutně také obětí, je státní nařízení!
Že jejich smrt je naplánovaná. V Rusku nešlo jen o ty, co
postříleli, to nejhrozivější, podle mě, byly ty umělý hladomory.

Tohle všechno si pamatuješ £ dětství, ^ toho vyprávění svých rodič
a prarodičů...
Jistě! U nás se, jak jsem ti říkal, furt vyprávělo a navíc ve
starý složitý konzervovaný češtině, kterou si rodiče přivezli
z Ruska. Tak, jak se mluvilo u nás doma, se už jinde nemluvilo.»
Řeč se redukovala jen na příkazy, kdežto u nás doma, protože
jsi musel umět příběh dokonale vypointovat, musel jsi mluvit
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• -ně diferencovaně... To byla velká přednost, ale mělo to
P. : jj-yhou stránku! Já jsem se díky tomu nikdy nenaučil
t3"t a n e u m í m to dodneška. Proto jsem měl na Západě'takový
H'sriý problémy. Já jsem se nemohl naučit německy. Já jsem
.
knížku, a když jsem se první stránku naučil, obrátil
d r u h o u a tu první jsem zapomněl. Pro mě papír s něčím
m
' logika někoho, kdo si vymyslel, že řeč bude taková a
Jnaková, nefunguje.
4 nedělá ti to potíce na divadle při mení rolfí
lejej! Zeptej se Honzy Kačera... Ale hlavně tady jsou s tím
[oblémy- Tady musíš umět roli jak písničku... Ale jak ti
říkán1, zeptej se Kačera, já jsem se nemohl nikdy učit. Já jsem
jo poslední chvíle neuměl text, protože do poslední chvíle
m ě zajímalo něco jinýho, že v tento moment třeba přijdu a
ie tam pozdravení, přejdu na druhej konec stolu a vím, že se
o d e h r á l o něco za mejma zádama, na co já reaguju tímhle. J á
de facto věděl dřív vždycky symboly, pocity, a tu řeč jsem
i; ;nmu hraní dodával až jako poslední. Tady v Němcích je
v š c c h n o opačně, tady se hlavně bazíruje na naučení textu.
Moje štěstí je, že nejsem Němec, takže na mě počkaj a já toho
v y u ž í v á m , abych se rozhlédl, abych toho herce odhadl, co je
/něj možné vytáhnout, co ho bolí jako člověka, co je schopen
ze sebe dát a z toho si slátám zase ty svoje symboly, který
jsou živý. Proto se lidi divili, že hraju jinak, jiným způsobem.
Je to tím, že pro mě text je absolutně druhotnej. Mě spíš než
ten text zajímá ten spisovatel jako člověk. Já nevidím text,
problém, hrůzu, radost, veselost, ale člověka, kterej to napsal,
a převádím tu věc do svejch vlastních symbolů a stavím z toho
znova živý život...
Podívej, před dvě stě lety musel herec sedět v přístěnku
v hospodě vedle kata, lidi si před ním schovávali peněženky
a bylo to taky v pořádku. Po představení se situace změnila,
lidi se divili tomu, jak je herci pobavili, naházeli jim za to
peníze a herec si šel dál svou cestou. To byla segregace umělce,
Dneska je to jinak. Dneska je to povolání pro synáčky a
dcerušky z lepších rodin, protože je to umělý, dá se to naučit
a přináší to peníze, ale nemá to žádnou cenu. Ale je to taky
v pořádku. Tihle blbci budou hrát pro druhý blbce, ale svět
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ve svý výjimečnosti si zase najde svou díru... Podívej, dneska
se lidi chovaj jako kovbojové, a kovbojové se chovaj jako licjj
ale je to uzavřenej okruh a furt se na to koukaj celej život
na sebe samý, aby viděli, jak by se chtěli chovat, kdyby na
to měli. Herec se narodí dneska do světa, v kterým se ale každý
člověk chová jako herec. Ale ať to tak je, protože nakonec
vždycky ještě přijde nějaký buran z pralesa, kterýho vychovala
príma babička, v tomhle světě se nadejchne, pochopí to a
přinese jim nějakou novou temnou věc a všichni se z toho
zblázněj, protože ta umělost okolí se v jeho opravdivosti
odrazí a všechny je trefí přímo do mozku. A takovej je život
a tak to má bejt! A hotovo! Jen ať vydělávaj milióny, ať si
stavěj elektronický divadla, ať říděj herce komputerama
nakonec vždycky bude muset přijít někdo, kdo jim to ukáže
něco, co tady dávno bylo a co oni už dávno zapomněli!
V tomhle je velká šance emigrace, protože emigrace, to jsou
lidi z lesů, ty sem přinášej novej vítr. Honza Koblasa to
jednou, před mnoha lety, namaloval: krysy v řadě za sebou
z nichž každá měla strčenej čumák v prdeli tý předcházející
a chodily do kruhu. Tak to vypadá s dnešním světem a Vyleťal
mi tu kresbu dodneška nevrátil.
Ještě mě napadá něco: Podle mě musí divadlo vždy vycházet
z nějakýho prazákladu. Podívejme se na středověký divadlo
v Anglii. Základem byl tenkrát na jevišti klaun, kterej valil
oči a řval. Bylo to pouťový divadlo... No a najednou přišel
Shakespeare, napsal pro tyto lidi hru, a tak kejklíti a žongléři
dostali do huby geniální text. Zrodilo se velký divadlo. Možná
že by to šlo udělat podobně i dneska. Dokonalý dnešní divadlo
představují wrestleingové. Krutý zápasníci v arénách a kdyby
pro ně někdo napsal geniální text, mohlo by to bejt to divadlo,
o kterým by se ještě za čtyři sta let mluvilo.
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hudba
Ukázky z rozsáhlé (740 str.) knihy Mikoláše Chadimy „Od rekvalifikaci k 'Nové
se starým obsahem'", s podtitulem „Svědectví o českém rock S- rollu
dmdesátých let", které tímto číslem začínáme otiskovat, vybíráme tak,
bvchom zprostředkovali čtenáři především základní te^i knihy, která je
nastíněná v Úvodu, a to, že vedle dnes již do jisté míry zlegendizovaných českých
Midergrouridoiýc/J skupin (Plastic People of the Universe, DG 307 aj.) udržovala
a u t e n t i c i t u českého rocku také řada alternativních skupin. Budeme se také snažit
ryhrat z rozsáhlých „dějin" těchto skupin ty okamžiky, které svou uzlovitostí
Ely určující pro tyto „dějiny".
O krátké představení autora jsme požádali jeho někdejšího spoluhráče, kytaristu,
7tiěváka, textaře a skladatele J. j. Neduhu, který žije nyní ve Vídni.
ť
(red.)

Pííe-li memoáry pětatřicetiletý autor, je to jisté něco nenormálního.
Ilustruje to přinejmenším nasranost lidí, kteří něco dělají a pociťují
¡fj^tiivě nemocnost dočítat se o tom, co se dálo a děje na stránkách
publikací a periodik, vydávaných v Československu.
Po rozprášení Jazzové sekce se rockovou hudbou (především „sklepními" skupinami) a jejími problémy nenabýval prakticky skoro nikdo.
Mikoláš Chadima je muzikant, hrál postupně se skupinami I N R O U ,
Blektrobus, Extempore, Classic Rock & Roli Band, MCh
Band a pokusil se zachytit to, co se dálo s ním a s českým rockem
od doby kdy „rozum bral" až zhrubá do roku 1985, tedy prakticky
celé jedno dvacetiletí. Prošel si s pražskými skupinami vzestup
(koncerty Extempore v Lucerně 1977, 1978) i „pád do undergroundu". Byl členem Svazu hudebníků Praha a Jazzové sekce - těchto
organizací si pro jejich práci a schopnost nadhledu velice ctil.
Mikoláš je a byl „chlapec kučeravý" a rozhněvaný mladý mužFanfarón i dříč. Mnoho lidíjistě velice namíchne tím, jak a co o nich
a o tom, co dělali a dosud dělají, napsal. Nu, mnoho potrefených hus
se už ozvalo a jistě ještě ozve. Mikoláš všechno co napsal má £ vlastní
hlavy a pokud mu jeho vlastní vynechávala, poprosil pár známých, aby
mu paměť pomohli osvěžit, felikož popisuje neoficiální rockovou
muziku, o které toho moc napsáno nebylo, pravím jen houšť! A dokud
Mikoláš Chadima žje v Praze, dá se tam jistě někde zajít na dobrou,
progresívni muziku. Právě prý natočil „Dvojalbum"!
f é f é Neduha
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OD REKVALIFIKACÍ
K „NOVÉ VLNÉ
SE STARÝM OBSAHEM"
Svědectví o českém rock & rollu sedmdesátých let
UVOD
Důvodů, proč jsem se poprvé od maturity pustil do tak
rozsáhlého psáni bylo několik.
Všechno asi začalo tím, že jsem měl po rozpuštění Extempore
najednou moc času. I když jsem v hudební činnosti pokračoval, teprve od té doby se mi začalo dařit to, co jsem vždycky
chtěl. Intenzívně nazkoušet nový program a pak se s kapelou
sejít už jen občas nebo před koncertem, místo, do té doby
obvyklého „soužení", dvakrát či třikrát týdně.
V ušetřeném čase jsem se nejprve začal zabývat uspořádáním
svých nahrávek. Chtěl jsem dát dohromady skutečně reprezentativní záznamy a doplnit, co mi chybělo. Když jsem měl
svoji „diskografii" po roce v kupě, chtěl jsem mít Extempore
úplně kompletní a začal jsem hledat nahrávky, které vznikly
před mým nástupem. Potom už sběratelská vášeň' vypukla
naplno, zatoužil jsem mít i nahrávky Stehlíka, Svehlíka, F.O.K.,
Amalgamu, zkrátka celé „alternativní scény", jak se jí tehdy
začalo říkat.
Poslech těch zapomenutých nahrávek přinášel jedno překvapení za druhým a já s trochou údivu zjistil, kolik se udělalo
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dobré muziky, která je zapomenuta a málokdo o ní ví jak
u nás, tak v zahraničí. Zkrátka „alternativní" skupiny neměly
svého Magora a tak je česká neoficiální rocková hudba dodnes
představována především jako záležitost undergroundu, v čele
s PPU a DG 307. Pokud se nějaké publikace nebo články
(ať již vydané doma nebo v zahraničí) zabývají naší neoficiální
rockovou hudbou a je v nich vůbec o alternativních kapelách,
zmínka, jsou zpracovány (ať již vědomě nebo pro nedostatek
prostudovaných informací) tak, že z nich vyplývá jen jedno:
tyto kapely vznikly na základě působení undergroundu nebo
byly jeho důsledkem.
Alternativní kapely se ocitly v nezáviděníhodném postavení.
Ignorovány z obou stran. Jak té oficiální, tak té druhé.
Právě v době, kdy jsem se do historie těchto kapel ponořil,
dostalo se mi do rukou hned několik studií věnovaných
stejnému tématu. Po jejich přečtení ve mně zůstal pocit, že
je sice fajn, že se o české neoficiální muzice píše, ale že je
zároveň toto stavění undergroundu do popředí už dost.
Všechny studie byly psány podle stejného mustru. Začátkem
70. let se nejprve objevil underground a pak někdy v jejich
druhé polovině se z cista jasna objevily další neoficiální kapely.
A to mě nasralo. Poprvé jsem se začal zabývat myšlenkou,
že by bylo dobré uvést věci na pravou míru a napsat konečně
něco serióznějšího, kde by se mýtus undergroundu vyložil
z jiných pozic a zařadil do kontextu rockové scény sedmdesátých let.
To, že bych se do tohoto úkolu pustil sám, mě nenapadlo ani
v nejmenším. Začal jsem pouze otravovat mně známé psavce,
kteří o věci něco věděli, aby se do toho pustili. Bohužel to
bylo marné úsilí. Nikomu z těch, kteří na to podle mého
názoru měli, se do toho nechtělo a nebo neměli čas. Jen ze
Zuba se mi povedlo na jaře 83 vyraízit jednu stručnou studii.
Přesto mělo otravování svůj dopad. O alternativních kapelách
se po delší době opět začalo v kuloárech mluvit a v druhém
dokumentu Charty 77, věnovaném populární hudbě (30. 8.
1983), je jeden odstavec (7.) těmto kapelám věnován. Bohužel,
věta: „Z hlediska vývoje české rockové hudby bylo toto hnutí
téměř zrovna tak důležité, jako český underground..." staví vše
podle obvyklého mustru, nehledě na chybu, kterou je označení
alternativních kapel za hnutí. Člověk má z toho chtě nechtě
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dojeni, že k tomu, aby se slovo „téměř" v oné větě nevyskytovalo, by bylo třeba pouze jediné věci - mučedníka. Žádná
alternativní kapela se totiž nemůže pochlubit tím, že by se
někdo za činnost v ní dostal za mříže. Zdá se, že seni tam
n ě j a k é to trestní stíhání, které se nedostalo dál než k pokutám,
je bohužel málo na to, aby tyto kapely byly uznány za „stejně
důležité".
y tomto bodě mě tedy dokument neuspokojil. Proto, když
jsem byl brzy po jeho vydání požádán, abych sehnal článek
o alternativních kapelách pro jeden, na psacím stroji „tištěný"
časopis, rozhodl jsem se ho napsat. Neměl být dlouhý a chtěl
jsem se v něm pokusit o „undergroundově-alternativní vytovnání" podle svého názoru.
Začal jsem otravovat bývalé konkurenty a spoluhráče, aby mi
napsali nějaké povídání o tom, co kdy a jak bylo. Když jsem
pak jejich povídání dostal do rukou, zjistil jsem, že toho, co
by bylo třeba popsat, je hrozně moc a nedovedl jsem si
představit, jak z té spousty informací udělat jen krátký článek.
Bylo toho zkrátka na knížku. Ale jak ji napsat? Jako čistě
věcnou historii? To vzhledem k nedostatku přesných informací nešlo. Dát dohromady povídání bývalých členů alternativních kapel? Taky kravina, půlka jich byla za horama a ani
od všech, co ještě žili v Česku a od nichž by povídání ve
„sborníku" chybět nemělo, se nedala očekávat ochota ke
spolupráci. Pokusit se zrestaurovat historii Extempore a na
tomto příkladě dokumentovat 70. léta? Ale to jsem taky zavrhl
v obavách, že by někdo řval, že chci sobě i kapele postavit
pomník. Tak jak tedy vlastně? Krátký článek napsat nedokážu
a na napsání knížky už teprve nemám! Sbíral jsem tedy dále
dokumentaci a doufal, že hora materiálu nakonec zabere a když
ji některému z mnou zvolených psavců podstrčím, tak neodolá
a do knihy se pustí. Ale doufal jsem marně a pomalu jsem
si začal zvykat na myšlenku, že se o napsání knížky přece
jenom pokusím já sám.
Jedním z posledních impulsů, který mě k tomu nakonec
přiměl, byl poslech pásku, na kterém Magor čte svoji knihu
nazvanou „Pravdivý příběh Plastic People of the Universe"*/.
Příběh zachycoval osudy kapely i celého undergroundu až do
roku 1974 a já jsem se nemohl ubránit dojmu, že velice
*/ viz Paternoster 1/83-7/84, 18-19/87
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podobný příběh by se mohl vyprávět i o mnoha jiných
kapelách té doby. Zážitky PPU se nijak nelišily od toho, co
jsem znal z vyprávění, nebo z vlastní zkušenosti. Zdálo1 se mj
že Magor si toho není vědom a považuje události a zkušenosti
v knize popisované za výlučné vlastnictví undergroundu.
Nejen to. Kniha je další podporou pro neobjektivní teorii
o vedoucí úloze tohoto hnutí v českém rocku 70. let. Je
samozřejmé, že její neinformovaný čtenář nabude dojmu, že
jiné nezávislé kapely mimo underground neexistovaly. Kdyby
nebylo onoho již několikrát citovaného mustru, podle kterého
se tvoří historie českého neoficiálního rocku 70. let, nijak by
mi to nevadilo, ale tentokrát se zdálo, že je nejvyšší čas, aby
se objevil jiný názor na celou problematiku, dřív, než bude
pozdě a jiný než „oficiálně undergroundový" názor, vzhledem
k jeho jednoduchosti, nebude chtít nikdo přijmout.
Po dvouměsíčním uvažování a marné snaze hodit celou
záležitost na někoho jiného, jsem se rozhodl, že se o to
pokusím sám. Ze se pokusím dokázat, že všechno bylo trochu
jinak a hlavně daleko složitější! Ano, pokusím se napsat knížku
o rocku sedmdesátých let, která by byla tak trochu volným
pokračováním Ja^Xpetitu „Český Rock
Roli 1956-1969",
který vydala v roce 1981 Jaagová sekce.
Protože mi chyběly informace na nějakou historicky přesnější
studii, rozhodl jsem se pro následující způsob. Celou tuto éru
jsem prožil jako posluchač i aktivní hudebník, a tak popíši
toto období na základě svých vzpomínek; na skupiny, ve
kterých jsem hrál, na atmosféru 70. let, na celou rockovou
scénu onoho období, i mé názory na ni. Proto nelze brát toto
povídání jako opravdu objektivní historickou studii, ale pouze
jako příspěvek k ní.
V březnu 1984 jsem se v naivní představě, že do prázdnin budu
hotov, do psaní pustil. Ani v nejmenším jsem tehdy netušil,
že se psaním budu zabývat déle než rok. Doufám, že výsledek
bude této námaze úměrný a poslouží nejen jako zavzpomínání,
ale podá zajímavé informace o českém rocku 70. let i těm
zájemcům, pro něž je pouze historií a znají jej jen z poslechu
magnetofonových pásků, či jen různě zkreslených „poudaček".
Alespoň ve stručnosti se pokusím vyložit svůj názor na již
několikrát naťuknutou otázku. Totiž undergroundu (předsta52

hlavně PPU a DG 307) jakožto jediného představovaným
vitele české neoficiální a nekomerční rockové scény 70. let.
PROČ N E J E N O M U N D E R G R O U N D ?
Podíváme-li se na historii PPU jakožto reprezentativního a
celým obdobím prošlého vzorku undergroundu, zjistíme, že
lze jejich působení rozdělit na několik období. První, období
p r o f e s i o n á l n í , trvalo od roku 1969 do roku 1970. Druhé
období,
undergroundové (tak, jak je tento pojem chápán
dnes), začíná někdy na jaře roku 1973 po tom, co se kapela
naposledy pokoušela udělat profi-přehrávky. Toto období,
v kterém až do budějovických událostí hráli legálně, končí
zákrokem Moci a uvězněním některých osobností undergroundu v roce 1977. Po něm následuje období třetí, studiové,
které trvá dodnes.
Všechna tato tři období je možno rozeznávat i v hudebním
projevu. To první je obdobím uvádění a představování
v Česku tehdy neznámých skupin (Velvet Underground, Mothers
of hwention, The Fugs), které podstatným způsobem ovlivňovaly jejich vlastní tvorbu. (Jako většina tehdejších kapel
zpívali anglicky, i když texty vlastních kompozic byly do
angličtiny překládány z češtiny.) Od ostatních skupin se PPU
lišili hlavně výběrem převzatého repertoáru a scénickým
dotvořením hudebního projevu.
D r u h é období by se dalo stručně charakterizovat vztahem:
PPU a Egon Bondy. Plastici opouštějí zahraniční vzory,
začínají s původní originální muzikou na Bondyho texty a
zpívají česky. Podle mne je toto jejich druhé období pro český
rock
roli také nejpřínosnější. Styl, který vytvořili, by se
dal myslím bez uzardění označit jako Český underground a nemá
ve světě obdoby. Během oné doby vzniká také underground jako
pojem tak, jak si ho fanoušci představují dodnes, a začínají
působit i další kapely undergroundu.
Třetí období, studiové, během kterého byl underground zčásti
zničen Mocí a zčásti sám sebou, začíná „Velikonočními
pašijemi" a pokračuje dodnes. Po „Pašijích" se v jejich tvorbě
již moc neděje.
Myslím, že má M. Jirous naprostou pravdu, klade-li ve své
„Zprávě o třetím hudebním obrození" z února 1975 jeho
počátek do roku 1973. I podle mého názoru začíná éra rockové
hudby 70. let a to, co ji charakterizovalo, právě v tomto roce.
53

Jirous to napsal takto:
„...Mám pocit, že právě rok 1973 byl rozhodující pro překonání krize. ByJ0
třeba, aby se lidé přestali spoléhat, že se něco stane (...)
Bylo to období, kdy nám začínalo docházet, že to, v čem žijeme, není
provizorium, že je to na dlouhou dobu, nejspíš navždycky. Byla to poměrně
mrtvá sezóna, doba útlumu a kocoviny pokud jde o oficiální kulturní situaci..

S tím souhlasím, a jeho slova dost přesně vystihují tehdejší ;
náladu. Bohužel, důvody Třetího obrobení vidí pouze v undi-r.
groundu. S největší pravděpodobností neví, nebo nechce
vědět, že v době, kdy „Zprávu" psal, existovala jakási skupina
jménem Stehlík (založená na podzim 1972) a že za sebou měla
už i několik koncertů. Z nich nejúspěšnější byl v klubu
Labyrint na Invalidovně, kde skupina hrála ve složení dvě
kytary, tympány, podomácku udělané bubny a se sadou dalších
podivných nástrojů, které by jim i později založení DG 307
mohli závidět. Vše doplněno výtvarným projevem a mystikou
kterou by jim mohl závidět underground celý. Ale nejen to.
Stehlík hrál naprosto původní muziku, jejímž vrcholem byl
koncert v únoru 1974, popsaný VI. Markem v Ja^bulleui.u
26. Zrovna tak Jirous neví, nebo nechce vědět, že Extempore
vedené J. J. Neduhou (mimochodem, jeho profi kariéra byla
téměř navlas stejná jako kariéra PPU), se po svých dvou
folkových verzích plně elektrifikuje a po mnoha změnách
v sestavě (P. Bártl - později Adepti, Šůla - později P PIJ)
pořádá Extempore číslo 5 (Neduha, Števich, Marek, Pickwick)
5. ledna 1973 první soukromý koncert. Koncem ledna skupina
vyjíždí na první veřejný koncert, který skončil na tu dobu
obvyklým způsobem — po třech písničkách byl vypnut proud.
V srpnu 1974 se konečně stabilizuje sestava a The Naivě <
Extempore Band je na světě. Koncem roku má premiéru pořad
nazvaný „Plesnivý embryo", kterým začíná „diskografie" této
kapely. Podobně jako u Stehlíka se jedná již o autentickou a
z domácích kořenů vzniklou rockovou hudbu i když anglickými texty poplatnou ještě létům šedesátým. Jejich obsah však :
patří létům sedmdesátým. Koncem roku 1974 začíná svou
výhradně studiovou činnost také „kultovní kapelá Duševní
hrob"', vedená undergroundovým zběhem J. B. Saharou, která
však významněji do vývoje alternativní scény nezasáhla, neboť
její domácí nahrávky byly objeveny až koncem desetiletí.
I tato skupina si však našla svou alternativu existence
i originálního projevu.
54

y roce 1974 začíná koncertovat i F.O.K., které svými f o l k r o c k o v ý m i pokusy zamotávalo hlavu ortodoxním vyznavačům
obou směrů.
j<[a jaře 1975 pak vzniká další skupina - Elektrobus. (Tu již
Tirous ve své „Zprávě" zaznamenat nemohl, ani kdyby chtěl.)
f tato skupina, z níž mimo mě nikdo Plastiky neviděl ani
neslyšel, začíná vyrábět vlastní hudbu jinak, než bylo v kraji
z vykem.
Tyto čtyři skupiny založené v rozmezí let 1972-1975 položily
z á k l a d toho, co bylo později nazváno „Alternativní
scénou".
Rád bych uvedením těchto dat opravil názor V. Havla ze
shevnote k pátému albu Plastiků „Hovězí porážka" (vyšlo
začátkem roku 1984), kde mimo jiné píše:
¿..snad by bylo možno dokonce říct, že to byli právě Plastici, kdo začal ôsaméfe — klestit před léty cestu, po níž se dnes ubírá téměř všechna rockoví
hudba, která dnes za něco stojí, jako by to prostě byli oni, kdo první začal
v československé rockové hudbě mapovat některé dominantní pocity a zkušenosti člověka této chvíle a hledat zdejšímu prostředí, tradici i jazyku přiměřený
způsob jejich vyjádření..."

Nemohu si pomoct, není tomu tak. K tomuto názoru svádí
jen nedostatek informací, a je to celkem i pochopitelné. PPU
si totiž své jméno a popularitu přinesli ještě ze šedesátých let.
Byly to „hvězdy". Lidé o nich věděli, znali je a hlavně
nezapomněli, když se kapela na čas odmlčela. Když pak začali
Ploštici znovu koncertovat (1973), byli známou a zavedenou
kapelou.
Naproti tomu alternativní kapely začínaly opravdu z ničeho.
O své hudbě musely posluchače nejprve přesvědčit. Jejich
počátky zachytilo jen několik opravdu skalních fandů. Zdá
se mi, že právě proto se klade jejich vznik a počátek jejich
nástupu o m n o h o let později (1977-1979). Tedy do doby, kdy
několikaleté úsilí začalo nést své ovoce a o alternativních
kapelách se začalo mluvit, začaly se prosazovat.
Název „alternativní", na který jsem si dlouho nemohl zvyknout, se nakonec ukázal v našich poměrech ideální. Tyto
kapely totiž přinášely, mimo jiné, alternativu jak ve vztahu
k oficiální kultuře, tak ve vztahu k undergroundu. Není divu,
že na ně zapomínají historici obou jmenovaných společenství.
Vezmu-li tedy rok 1973 jako počátek éry rocku sedmdesátých
let (do kterého konečně i Jirous klade počátek „Třetího
českého hudebního obrození", s čímž souhlasím), mohu
s klidem říct: PPU cestu rozhodně neklestili. Vedle nich a
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dalších kapel undergroundu se vyvíjel paralelní proud nt/
vislých skupin, kterým šlo o to samé, co pěkně popsal V. Havel
v již jednou zmiňovaném sleevnote: „...mapovat některé domj_
nantní pocity a zkušenosti člověka této chvíle a hledat
zdejšímu prostředí, tradici i jazyku přiměřený způsob jejich
vyjádření..."
Ať to zní mnoha uším sebekacířštěji, musím konstatovat, že
alternativní kapely nevynikaly na yákladě působení undergroundu, ani
nebyly jeho důsledkem l Pro jejich v^nik a tvorbu byla rozhodující doba
a situace v Československu na počátku 70. let!
K tomu, aby se již mohl odvíjet příběh „takřka ze života"
je nutná ještě jedna věc, kterou jsem si nedávno uvědomil pfr
diskusi s jedním svým mladším přítelem. Pojmy jako „underground", „neoficiální", „alternativní", které mým vrstevníkům jasně vymezovaly o které skupiny či druh muziky jde
neříkaly mému příteli naprosto nic. Zrovna tak je většině
nezúčastněných naprosto neznámá organizační struktura
i způsob, jakým tehdy bylo (a koneckonců je v malých
obměnách dodnes) „umožňováno" koncertování rockových
skupin v Československu. Proto jsem se rozhodl sestavit
jakéhosi průvodce názvoslovím i praktickými věcmi, jejichž;
znalost byla potřebná k provozování rockové hudby v 70.
letech.
K následující části Úvodu popisuje autor dva yákladní způsoby,
kterými se dá v Československu provokovat rocková hudba - profesionálně a amatérsky. Podrobně vypisuje způsoby kvalifikačních
přehrávek skupin i jednotlivých hráčů, honorářové podmínky rockových
hudebníků a způsoby, jak je mofno
určitých podmínek tyto
byrokratické přehrady obejit. Dále pokračuje:
V druhé části „průvodce" věnované názvosloví a zařazení
skupin do škatulek podle něho, se pouštím na tenký led. Vím
to, ale tímto způsobem byly v okruhu mých známých označovány. Je to tedy jen subjektivní názor určité skupiny lidí.
Hranice jednotlivých škatulek nejsou přesně vymezené a jistě
bude mít mnoho lidí jiný názor. Jedna hranice však existovala
stoprocentně. Hranice mezi profesionální (oficiální) a amatérskou (neoficiální) scénou. Obě žily vedle sebe téměř v izolaci
a nesmí nás zmýlit ani to, že se obě několikrát střetly na
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koncertech. K tomu docházelo jen málo a pouze
0Ječných
^iniciativy pořadatelů. Názvy, kterými označovala oficiální
scénu skupina lidí z mého okruhu, se dozvíte za chvíli,
•y zájniu objektivity začnu tedy tím, jak nás nazývali Oni.
prtívá většina hvězd našeho oficiálního rockového nebe
o z n a č o v a l a tyto neoficiální jako kapely z ulice, nebo kapely
sklepníj j Názvosloví užívané pro české rockové skupiny 70. let tak,
ja[c se ustálilo v jejich druhé polovině
h j OFICIÁLNÍ SKUPINY. Tento název označoval téměř
všechny profesionální skupiny (někdy i amatérské), které měly
ítiožnost práce v profesionálních a státu patřících nahrávacích
studiích. Těmto kapelám byly vydávány desky a jejich tvorba
(podle stupně zásluh) se objevovala v masmédiích.
Dále byly děleny na:
Vládní. Tak se označovaly skupiny známé svou prodejností a servilností
'({"•režimu, které se bez obtíží přizpůsobovaly jeho kulturní politice. Toto
nelichotivé označení si během popisovaného období vysloužila aspoň na čas
většina profesionálů. Jako příklad však uvedu jen jednu kapelu, jejíž zařazení
nevyvolávalo u generace rockových fandů 70. léta aktivně sledujících žádné
rozpory. Touto kapelou se stal Olympie. V konci mnou popisovaného období
se k němu přiřazuje a v mnohém ho předčí O.K. Band.
2, Prodejní. Tohoto označení se používalo pro skupiny, které se svým počínáním
vládním téměř vyrovnaly, ale přes svou snahu se jim nedostalo takové odměny,
jakou by zasluhovaly a kterou očekávaly. Na rozdíl od „vládních", kterým již
bylo jedno, co si o nich kdo myslí, chtěli to mít „prodejní" dobrý nejen nahoře,
ale i u rockových fandů (alespoň zpočátku). Různě dlouhou dobu (než jejich
prodejnost začala bít do očí) se jim méně obeznalé fanoušky dařilo udržet
v domnění, že právě oni jsou jejich zástupci a mluvčí. Jako příklad dobře
poslouží Modr j efekt s Radimem Hladíkem, Lešek Semelka, některé jazzrockové
formace.
3, Podvodníci. Tímto názvem se dají charakterizovat profi skupiny, jejichž
bezzubá tvorba se nerozcházela ani s jejich vlastními představami, ani
5 představami ideologického dohledu. Často také byly využívány producenty
a na čas se mohli ocitnout v kategorii vyšší. Samozřejmě, bylo-íi toho třeba,
pak se podobně jako první dvě skupiny dovedly přizpůsobit. Ale nebylo to
podmínkou. Příkladem takových kapel je např. Katapult, BronProgress
II a
zbytek jazzrockových formací, které se neuchytily výše.
^
4, Slušní. Tak by se daly charakterizovat kapely na samém dně profesionální
hierarchie. Vyznačují se tím, že si chtějí uchovat jak profesionální statut, tak
čisté svědomí. Vědomě a v daných možnostech se snaží tvořit nezávisle na
ideových směrnicích, jejich tvorba často nepostrádá originalitu a není bezzubá!
Na rozdíl od prvních tří kategorií nedělají muziku proto, „aby nemuseli chodit
do práce", ale proto, že chtějí tvořit. Je samozřejmé, že prostoru v gramofonových vydavatelstvích či masmédiích se těmto kapelám dostává minimálně.
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Často mají obtíže a buď na čas, nebo navždy se propadávají k neoficiálním
Což se může stát i „prodejným", když nezachytí správný vítr. Myslím,
nejlepším příkladem tzv. slušných je VI. Mišík.
5. Čekatelé. Jsou poslední odnoží oficiální hudby. Jsou to amatérské kapely
které se snaží přizpůsobit podmínkám a požadavkům Moci, aby si vysloužily
profesionální statut. Sem tam se mohou dostat do profesionálního studia a matt
i šanci na SP nebo na uvedení v masmédiích. Čekatelů je mnoho a obsahuji
všechny druhy uvedených charakteristik. Jejich vývoj bývá různý a mohou se
vydat po pomyslném žebříčku oběma směry.

B/ NEOFICIÁLNÍ SKUPINY. Jejich charakteristika je poměrně jednoduchá. Žádná šance nahrávání v profesionálních
studiích, žádná šance na gramofonovou desku (tedy aspoň ne
v ČSSR), žádná šance na uvedení v masmédiích. Dělí se na:
1. Neškodné. Tento název je velmi relativní. Skrývají se pod ním rockové kapely,
které se za neškodné považují samy. Jedná se o kapely většinou hrající zavedené
styly anglo-amerického rocku, a to hlavně na tancovačkách. V 70. letech byl
nejoblíbenější hardrock a tzv. jižanské blues. Tyto kapely se ve svých textových
projevech, pokud nezpívají texty v originále, drží zpátky. Na realitu okolního
světa většinou nereagují a pokud ano, tak v umírněné formě, třeba jako
„slušné". Žijí v přesvědčení, že když nebudou v textech do ničeho rejpat, bude
to stačit k poměrně klidné a vnějšími vlivy nerušené existenci. Hudba, kterou
hrají, je pro ně ta pravá, a nejsou ochotni se jí vzdát i když přeci jenom tuší
že pro ideologický dohled není přijatelná. V případě útoku Moci, která
i „neškodné" považuje za součást nepřátelské západní ideologické diverze, jsou
překvapeni. Kapela většinou končí a po čase se její členové objevují v jiných
seskupeních. Popřípadě se snaží udělat jiný, hodnější repertoár, ale vzhledem
k jejich stylovému zaměření, z kterého slevit nehodlají, je to marné úsilí. Myslím,
že dobrým přikladem za všechny by mohla být kapela Žlutý pes.
2. Nezávislé. Tak byly označovány kapely, jejichž tvorba byla v 70. letech pro
rozvoj původního českého rock
roll u nej důležitější a která vzbudila
v zahraničí největší ohlas. Většina těchto kapel, nebo ještě lépe, jen několik
takto označovaných kapel se nedostalo během své existence do rozporu s mocí,
která se je však přesto po téměř celou dobu jejich existence pokoušela více či
méně vybíravými způsoby likvidovat. Proč? Tyto kapely totiž vědomě rezignovaly na možnosti profesionálního statutu, neboť jim šlo především
o svobodnou a nezávislou tvorbu. Byla-li jim odebrána možnost veřejného
vystupování, hráli dál „nelegálně". Pokud nešlo už ani to, pracovaly či pracují
v domácích studiích. O ukončení jejich činnosti nerozhodovala Moc, ale jen
a jen členové kapel. Ve vztahu k režimu byly ve své tvorbě bud* v přímé opozicí,
nebo ho ignorovaly. Podle cest, které si k dosažení svých cílů zvolily, nebo
byly nuceny zvolit (k tomu se dostanu později), se daly rozdělit na tzv.:
alternativní (Extempore, Stehlík, Elektrobus, F.O.K., Švehlík, Amalgam, Kilhets, Duševní hrob, Žabí hlen, Zikkurat) a
unáergroundové (PPU, DG 307, Sen noci svatojánské band, UH— 1, UH-2,
Sanhedrin, White Light, Old Teenagers, Dom, Hever vazelína band atd.).

Počátky tohoto dělení se datují od roku 1972. Do té doby
se kapely dělily jen na profi nebo amatéry a dá se říci, že
z dnešního hlediska byly na jedné lodi - oficiální. V tomto
roce se ale cesty kapel a hudebníků šedesátých let rozdělily.
Nastala prověrka charakterů. Vezmeme-li jako výchozí bod,
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že rá doby byly všechny kapely „slušné", tak během roku
72 nastal j)ohyb jak nahoru, tak dolů. A ještě jedna věc je
důležitá. Žádná z kapel neměla své místo na špryclích pomys l n é h o žebříku jisté. Týká se to hlavně pádu směrem dolů.
gjjstuje však i případ, kdy kapela vystartovala z undergroundu a po šesti letech se vyšplhala až do čekatelů,
postup nahoru trvá každopádně déle než dolů. Zatímco
n a h o r u se kapela šplhá několik let, dole se může octnout
během několika hodin.
A ještě — „Malej slengovej slovník" — který by si každý, kdo
mezi českými rockery tvořícími v sedmdesátých letech
n e p o h y b o v a l , měl přečíst, než se pustí dál.
Barťák: budova Správy sboru národní bezpečnosti hlavního
města Prahy a Středočeského kraje, Bartolomějská ulice 7,
P r a h a 1. V této ulici jsou správy i dalších sborů, ale Bart'ák
se říká všem bez rozdílu.
Dlaňovka: honorář vyplacený kapele hned po skončení produkce.
Fanda, též fanoušek: jinak označení nejen pro příznivce
fotbalu.
Folkař: hudebník, provozující styl folk, což u nás znamená
především, že musí hrát na akustický nástroj (nejlépe na kytaru
a ve folkové kapele se mohou objevit nástroje smyčcové,
flétny, percussions, mandolína. Jiný nástroj fanda ortodoxní
neuznává), psát básně a vést mezi písničkama chytrý řeči.
fasgrock: pod tímto názvem označuji speciální českou odrůdu
tohoto hudebního stylu. Nemám nic proti Weather Report,
Soft Machine, tedy hudbě, která něco říká.
Kiks: označení pro to, když některý hudebník něco při hře
zkazí.
Krabička: zdomácnělý název pro malé přídavné elektronické
efekty, umístěné v krabičkách. Např. phaser, booster, echo,
kvákadlo neboli wah-wah pedál atd.
Kšeft: tímto názvem označují některé kapely své veřejné
vystoupení.
Lahváč: lahvové pivo.
Lano: nabídka ke vstupu do kapely; „hodil jsem mu lano",
nabídl jsem mu, aby s náma hrál.
Lauf: rychle odehraná stupnice. Ale hodně rychle!
se
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Mařena, též mánička: Původně pohrdlivé označení
generace pro nositele dlouhých vlasů. Vžilo se tak, že jej začal' "
používat i vlasatci samotní.
Mýt někomu prdel: tvrdé zkritizovat vystoupení konkurence
1
kapely nebo hudebníka (v jeho nepřítomnosti).
Nářez-' něco extra bezvadného. „To byl nářez" - to b v |
fantastický koncert.
Papíry: oprávnění k veřejnému vystupování.
PA Systém: způsob zvučení všech nástrojů na jevišti pfCs
zpěvovou aparaturu.
Populár: slovenský časopis zabývající se hudbou, ale jinak té|
označení pro pracovníky a hvězdy našeho šoubyznysu.
Povolovačka: tiskopis, který se musí předložit na národním
výboru, aby mohl být koncert povolen. Jsou v něm tabulky
pro jméno kapely, vedoucího souboru a seznam repertoáru
Nedostanete-li na povolovačku razítko národního výboru či
jiné odpovědné organizace, znamená to, že akce, kterou jste
chtěli uspořádat, není povolena.
Provařit: prozradit, vykecat.
Přebrávky: zkoušky před přehrávkovou komisí.
Přechcávat: někoho obelstít. Přechcávání je velmi častý jev
u občanů našeho socialistického státu. Původně obrana proti
zvůli režimu, která se vžila natolik, že už je přechcávání
běžným zjevem i v jiných případech.
Série: na tancovačkách hraje kapela tak tři kousky a pak je
pět či deset minut pauza. Ty tři nebo více písniček mezi dvěma
pauzami je jedna série.
Stíha: odvozenina od slova stihomam. Obvyklý jev u českých
rockerů. A nejen u nich.
Štúdiovej komplex dostává téměř každý, kdo je ve studiu
poprvé. Nejhůř jsou na tom zpěváci, pokud dozpívávají svůj
part se sluchátkama. Mají- dojem, že jsou směšní (a taky jsou)
a před ostatníma osobama ve studiu se stydí. Nezpívají pak
naplno a hlas maji přiškrcený.
Šlapat: ve smyslu „kapela šlape" to znamená, že kapela
výborně hraje a má dobrýho bubeníka (drží perfektně rytmus).
Trhák: hit. Nemusí to však být jen hit písňový. Trhákem může
být, dejme tomu, i nějaká dobrá aparatura a tak.
Vykulit, též vosolit, vohulit aparaturu. Znamená to pustit
zesilovač naplno.
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<r0fáiták: vekslák, obchodník s valutama na černým trhu.
Vo Bieták může být též někdo, kdo se kolem kapely vometá,
2
více
- významů. Bud' kapelu otravuje, nebo se snaží
0 z fflá P ^
urvat si na známosti s ní kus popularity.
'¿iskfík'- nahrazení nějakého hudebníka kapely v případě jeho
n á h l é h o onemocnění těsně před koncertem někým, kdo se
stihne rychle naučit repertoár.
a to by snad bylo všechno. Doufám, že jsem na nic
n e z a p o m n ě l . A zapomněl!
gfdííák: nosič těžkého vybavení kapely. Na Západě se tomu
říká roadie.

.Končit! Kde je Němec?!..."
5.
(Old Teenagers — Classic Rock & Roli band, 1976
-jaro 1978)
Ha osudu této kapely, s kterou jsem začal hrát jako stálý host
v roce 1976, lze dokumentovat případ zcela ojedinělý. Postup
z undergroundu, přes alternativní kapelu až do třídy čekatelů.
I to, jak se z lidí hrajících původně pro radost, stala během
několika let parta ochotná hrát za peníze komukoliv, kdykoliv
a kdekoliv.
Když jsem se s Old Teenagers seznámil, byla to ještě kapela
v hlubokém undergroundu. Sestava již byla delší čas stabilní
a skládala se z těchto lidí: Pepa Big Joe Pilař (zpěv, kytara),
Vláďa Jurásek (bicí), Ivan Soltys (piano), Pavel Novotný
(piano), Jirka Kabeš — člen Plastiků (sólová kytara), Ivo
Pospíšil (baskytara). Kapela sice byla androšská, ale o 4 samého
začátku bylo jasné, že androšem žijí jenom dva lidé z týhle
party, Jirka Kabeš a Ivo Pospíšil.
Do kapely mě přitáhnul Ivo. Seznámili jsme se na staveništi
metra na Jiřího náměstí. Já si odsluhoval náhradní vojenskou
službu a Ivo tam nastoupil jako řidič. Poprvé jsem si ho
všimnul, když každé ráno otravoval řidiče, aby mu pomohli
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roztáhnout automobil, který, jakožto nováček podniku, vy.
fasoval. Byla to stará a rozhašená Praga V3S. Mezi ostatnitni
řidiči Tater, kteří byli pořádný řimbabové, byl se svou útlou
a nepříliš vysokou postavou velice nápadný.
Brzy jsme se o sobě dozvěděli, že se oba věnujeme hraní a
přes ostatní řidiče jsme se seznámili. Ivo se byl taky několikrát
podívat na Elektrobus. Líbilo se mu to, ale pořád říkal, že
starý rock and roll je lepší a začal mě lanařit k nim do kapely
neboť saxofonistu neměli. Myslím, že právě díky jemu jsem
získal pozvání na onu androšskou akci do Klukovic, kde jsem
si měl poprvé jako host s Old Teenagers zahrát.
Hrát s androšskou kapelou mě lákalo a tak jsem se zlanařit
nechal. O d podzimu 1976 jsem pak začal s kapelou spolupracovat jako externí člen se zkoušecími povinnostmi. Zkoušelo
se jednou týdně v Klukovicích v malé místnůstce za sálem
hospody, kterou vedl Ivův dědeček a kterou androš tolik
proslavil. Původně to byla zkušebna Plastiků, ale ti zatím
nehráli, protože čekali, až se jim vrátí z basy Vráťa Brabenec
a tak nám zapůjčili jak ji, tak zbytky své zkonfiskované
aparatury. T o bylo důležité, protože tenkrát tahle kapela
nevlastnila nic mimo nástrojů.
V této zkušebně jsem se teprve po čtrnácti dnech rozhodl,
že budu hrát s Old Teenagers nastálo. Tenkrát to byla totiž
bezvadná parta. Hádanice o repertoár odpadaly, protože jeho
podstata byla dána již názvem kapely. A tak se pro mě stali
Old Teenagers jakýmsi odpočinkovým místem, neboť tam
odpadaly různé třenice obvyklé u kapel, které tvořily vlastní
hudbu.
Ve zkušebně byla zima. Kamna tu sice byla, ale zatápět se
nikomu nikdy nechtělo a tak jsme radši běhali v půlhodinových intervalech do výčepu pro panáky, abychom se udrželi
v pohyblivém stavu. Po zkoušce jsme se usadili ve výčepu
a popíjeli, dokud dědeček hospodu nezavřel. Většinou nám
díky tomu ujel autobus a my potom museli chodit pět
kilometrů na konečnou tramvaje č. 5. Tak nějak mi to všechno
připomínalo moje úplné začátky.
Zkušebna nám ale dlouho nevydržela. Jednou jsme přijeli do
Klukovic a hned při vstupu do hospody bylo jasné, že se něco
děje. Ve výčepu sedělo několik neznámých civilistů, které
Jirka Kabeš s jistotou identifikoval. D o zkušebny jsme tedy
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tfíšíi- Sedli jsme si ve výčepu a dělali náhodné turisty. Báli
¡sme se totiž, že civilové slíděj po zbytcích aparatury Plastiků,
^ y i je mohli zkonfiskovat.
[ v ¿v dědeček nám s významným mrkáním přinesl pivo a rum.
jačali jsme konzumovat v naději, že civilové brzo vypadnou
x my budeme přeci jenom moci zkoušet. Civilové nás nenáp a d n ě očumovali. Vždycky, když se někdo od našeho stolu
podíval směrem k nim, viděl, jak se jejich hlavy rychle otáčejí
jiným směrem. K tomu, aby se zvedli a odešli se však neměli.
A tak jsme pili. Brzo jsme byli v náladě. Ivan Soltys si začal
z c i v i l ů k našemu obveselení dělat srandu. Měl takovou malou
h a v a j s k o u flétničku, nástroj, jehož zvuk se často používá jako
¿vukový efekt ve starých groteskách. Je to takový to „fuíííít".
Snažili jsme se na civily nedívat a Ivan na tomhle svoji legraci
¿složil. Vždycky se najednou z ničeho nic podíval k jejich
stolu. Jejich pohledy samozřejmě uhnuly, Ivan udělal „fuíííít".
sja tento zvuk již civilové nereagovat nemohli a když se jejich
pohledy otočily k našemu stolu, Ivan zařval: „Nazdááár!"
K o u k a l i tak srandovně, že jsme se vždycky museli začít
c h e c h t a t . Ale neměli ve svém úkolu prozrazení své totožnosti
a tak nám tahleta legrace procházela. Zvedli se až v devět
hodin. Zkoušet se nám už nechtělo a tak jsme si řekli, že si
uděláme pěkný večer a až do zavření hospody jsme vesele
popíjeli, až jsme se pěkně opili. Na tramvaj jsme se vydali až
v půl jedenáctý. Cesta byla dlouhá. Sem tam někdo upadnul,
nebo se ztratil. Na konečnou jsme došli někdy po půlnoci.
V tramvaji mě pak Pepa prosil, ať ho určitě vzbudím na
náměstí Republiky, odkud chtěl pokračovat dál do Dejvic. Pak
se usadil za Kábu, s kterým byli nej opilejší z celé kapely, a
oba dva usnuli hlubokým spánkem. Když jsem pak chtěl na
zmíněném náměstí splnit svůj slib, nepovedlo se mi to.
Vyskočil jsem na poslední chvíli a díval se, jak oba dva spáče
odváží tramvaj do Sokolovský.
Druhý den volal brzo ráno Pepa a s nadějí v hlase se ptal,
jestli nemám jeho kytaru. Když jsem mu odpověděl, že když
odjížděla tramvaj z náměstí Republiky, tak kytaru ještě měl,
i když dost neopatrně o sebe opřenou z uličky, posmutněl.
Právě totiž zjistil, že na onom krátkém úseku náměstí Republiky - Sokolovská mu kytaru někdo ukradl. Měl velký strach
ze své ženy a my mu pak museli slíbit, že mu pomůžeme
63

křivým svědectvím a že budeme jeho ženě říkat, že kytaru
prodal, aby si mohl koupit lepší.
Se zkoušením v Klukovicích však bylo po „pěkném večeru"
konec. Ivova dědečka civilové zmáčkli a protože jsme m u
nechtěli dělat problémy, přestali jsme tam dojíždět. Bylo to
mrzutý. Chtěli jsme totiž na jaře dělat u PKS LH přehrávky
a teď nebylo kde zkoušet. A tak jsem se rozhodl kapele
vypomoct a až do přehrávek jsme zkoušeli jen tak, bez
aparatury, u nás doma. Kolem přehrávek vznikly první
neshody mezi členy kapely. Zařekl jsem se však, že jako
externista se do těchto sporů míchat nebudu. Měl jsem jich
dost v Extempore. Jedna část kapely, vedená Pepou, totiž
chtěla, aby se zpíval aspoň jeden český text. S tím velice
nesouhlasilo undergroundové křídlo, Ivo a Kába. Bylo docela
příjemné pozorovat hádky, kterých jsem se mohl účastnit jen
jako nestranný pozorovatel. Nakonec se ale kluci dohodli a
na přehrávky se šlo v pohodě. Mimo Káby a mě byli všichni
na přehrávkách poprvé a tak nebylo divu, že kapela hrála
hluboko pod své možnosti. Dost tedy záleželo na tom, jak
se udělají zkoušky z teorie. Na ty jsem byl vyslán, vzhledem
k svým znalostem, já. Zasedl jsem před: porotu a celkem dobře
odpověděl na všechny položené otázky. Dost si mě tenkrát
podávali a já začal bejt dost nasranej. Poslední otázkou
půlhodinovýho propírání bylo: „Jaký je nejhlubší tón na
basové kytaře?" Odpověděl jsem, že E, ale to odborníkům
nestačilo. Chtěli vědět ještě jeho oktávové označení. Vítězoslavně se na mě dívali, jak mě chytili na švestkách. A to mě
nasralo ještě víc a řekl jsem, že to podle mě není zase tak
důležité. Porotci byli ohromeni a začali mít odborné kecy.
A já se nasral ještě víc a začal se jich vyptávat, k čemupak
potřebuje amatérská kapela, která se snaží hrát klasický rock
and roli co nejautentičtějším způsobem, vědět, jestli je nejhlubší tón na base v kontra nebo subkontra oktávě. Tím jsem
naznačil, že o celé věci vím, porotci se nasrali, že jim oponujú
a začali se kysele usmívat. Vmetl jsem jim tedy ještě do tváře
svoji oblíbenou teorii o Beatles, kteří by u nás nikdy nemohli
začít hrát, protože neznali noty, a pak jsem byl urychleně
propuštěn. Kluci, kteří viděli, že u stolu poroty došlo mezi
mnou a porotou k nějakým rozporům, se na mě vrhli
s otázkama, jak jsem dopadl. Myslel jsem, že dobře. Ale
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uctivost přehrávkových „odborníků" je veliká. Za týden nám
přišlo vyrozumění, že jsme u zkoušek neobstáli. Přesto to ale
bylo k něčemu dobré. Kvůli přehrávkám musel být sehnán
zřizovatel a tak se koncertní možnosti kapely přeci jenom
q trochu zlepšily. Díky zřizovateli už nebyla odkázána jen na
androšský akce.
jíoncem dubna 1977 jsem odehrál s Old Teenagers poprvé
koncert před veřejností. Byla to soukromá akce někoho ze
z n á m ý c h kapely a konala se v malém sále patřícím CSAO, kde
jsem před lety začínal zkoušet s INROU. S jistou dávkou
nostalgie jsem tedy po téměř pěti letech znovu do tohoto sálu
vstupoval. Každý z kapely dal dvacet korun na benzín,
abychom tam mohli dovézt svoji srandovní a po vypůjčovanou
aparaturu. Na podobné aparatury se u nás zvučilo někdy
v polovině šedesátých let a tak byla nejen stylová hudba, ale
i stylová aparatura. Přišlo hodně lidí. Vesměs známí z androše
a bylo to tam docela příjemný. Tři písničky si s kapelou
zazpíval Paul Wilson, dřívější hvězda kapely, a celý koncert
po anglicku i uváděl. Rodinná atmosféra celého koncertu byla
velice příjemná a všichni jsme se rozcházeli v dobrý náladě.
Po tomto koncertu začalo zkoušení opět jednou za čas a já
se snažil naučit z pásků co nejvíc písniček, který mi Pepa
vybral.
Po premiéře se vyskytla i první šance na oficiální koncert.
Mělo to být v R-klubu. Začala horečná činnost. Tedy ne
hudební. Při této velké události prvního legálního a nesoukromého koncertu se kapela rozhodla vystoupit v plné parádě.
Touto parádou byly prďáčký rock and rollový kostýmy ve
stylu konce padesátých let. Kalhoty a jakási košile z černého
saténu, vše zdobeno ostře žlutým prýmkem. Od poslední akce,
kdy v nich kapela vystupovala (jeden z festivalů II. kultury)
se rozrostla o nové členy, kteří prďáckej kostým nevlastnili.
Švadlena tedy měla napilno.
Koncertu v R-klubu se nic do cesty nepostavilo a byl odehrán.
Na zvučení jsem domluvil našeho zvukaře Otu. To bylo pro
kluky překvapení! Poprvé slyšeli, jakej má kapela zvuk,
Pepovu zpěvu bylo rozumět a dokonce bylo slyšet i piano!
V klubu bylo nabito. Po prvním kousku neznalo nadšení
publika mezí. No, poslední rock and rollový kapely zmizely
někdy koncem sedmdesátýho druhýho roku. Původně se mělo
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hrát k tanci a půlka sálu byla k tomuto účelu vyklizenu
Obecenstvo však vytvořilo dav kolem jeviště a s nadšení^
sledovalo přehlídku starých rpck'n'rollú. Koncert se dostával
do plných obrátek, když se začaly objevovat rušivé momenty
Za davem lidí stojícím u jeviště začali řádit nějaký lidi. Byly
to takový podivný typy, který jsme kvalifikovali jako provokatéry nasazený Bart'ákem. Rozbíjeli o zem lahve a pak je
i začali házet přes hlavy lidí na jeviště nebo přes sál. Chovali
se velice suverénně a když se je lidi z R-klubu snažili uklidnit
nijak to nepomohlo. Dělali bordel ještě větší. Snažili se taky
vyprovokovat nějakou rvačku s ostatním obecenstvem, ale
naštěstí se nechytali. Prý to byli přátelé vedení klubu. Ale
nevím, nevím. Každopádně, ať už to byl kdokoliv, průšvih
v klubu se nekonal a koncert skončil velikým úspěchem.
Kapela dostala nabídku ke koncertování Na Rokosce, kde se
po zrušení Centra přeci jenom sem tam nějaké koncerty konaly
a zdálo se, že Old Teenagers se konečně chytili a začnou hrát
častěji.
A Pepa dostal pozvánku na Barťák. Byl z toho celej vyděšenej.
V určený den si připnul na sako svůj odznak SCSP a šel. Po
výslechu byl ještě vyděšenější. Byl překvapen, co všechno na
Barťáku vědí o Bojanovicich a dalších androšskejch akcích,
na kterých kapela hrála. Prvním jeho návrhem (doporučeným
Barťákem) byla změna názvu. To vcelku prošlo, i když mně
se název Old Teenagers moc líbil. Držel jsem se ale svého
předsevzetí nemíchat se do problémů kapely. Ale Pepa se
užíral a byl tak nějak ustrašenej pořád pryč. Bylo nám to divný.
Kapele se konečně povedlo sehnat ideální zkušebnu v podzemí
Platýzu a tak, až na obtěžování Barťákem, by žádné důvody
k nespokojenosti neměly být. Ale Pepa se užíral a asi čtrnáct
dní po výslechu z něj vylezlo, že bude-li Jirka hrát s Plastikama, tak si prý Old Teenagers už nezahrajou. To mu na
Barťáku slíbili. Tentokrát jsem se do toho vložil a řekl, že
zakázat hrát nám přece nikdo nemůže. Myslím, že všichni
tušili, co má Pepa za lubem. Zkoušel, jakej by kapela zaujmula
postoj k vyhození Káby. No, tenkrát mu to ještě prošlo a
o celé záležitosti se přestalo mluvit. Týden po tomto prvním
náznaku nepříjemností se konal koncert Na Rokosce. Poprvé
jsme vystupovali pod jménem Classic Rock'n'Roll Band.
A jak už to u nás ani jinak nemůže být, po Praze začaly kolovat
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gmy, že Na Rokosce bude hrát Plastic Rock'n'Roll Band.
Tyto a jim podobné fámy jsou bohužel průvodním jevem
č e s k é h o rockového dění. Mnoho koncertů i kapel na tyto
nezodpovědné a vesměs po hospodách vykonstruované kecy
dojelo. Ale děje se tak pořád a bude se tak dít do té doby,
dokud bude určitá část kulturního života držena stranou.
{Concert jsme se rozhodli rozdělit na dvě části. V první jsme
Biěli vystupovat jen v tričkách potištěných emblémem Old
Teenagers a na druhou půlku přijít v prďáckejch kostýmech,
aby měl koncert i show pořádnou gradaci.
Odehráli jsme první půlku. V sále vládl klid a spokojenost.
Nastoupili jsme na druhou. Kostýmy byly nadšeně přivítány
a začali jsme hrát sadu největších trháků připravených jako
vrchol večera. Po několika skladbách se však stalo něco
neočekávaného. Mezi publikem se objevil zjevně opilý civil,
Kábou identifikovaný jako vyšetřovatel StB Daniš. Začal
provokovat sedící publikum. Zahráli jsme další skladbu a do
ticha po potlesku se ozval Danišův hlas. „Končíme!" Ani my,
ani publikum nebralo ožralku vážně. Přece jeden vožralej fízl
nemůže sám od sebe skončit koncert. Zahráli jsme další kus.
Zase potlesk a po něm rozčilený a chlastem rozkymácený
Daniš začal hulákat znova: „Konec!! Nerozuměli ste! Kde je
Němec?" (tehdy nezletilý syn jednoho z čelných signatářů
Charty 77) „Okamžitě ke mně!!" Koukal jsem jako blázen.
Někdo ze známých šel zjistit, co se vlastně děje a jestli by nešel
ožrala nějak vyhodit. Zatím jsme odehráli další rock'n'roll.
To už se ale v Danišově ruce objevila legitimace StB a za řevu
„Končit! Kde je Němec?!" a podobně, se motal mezi lidmi.
Skoda, že mu někdo nedal po hubě dřív, než legitku vytáhnul.
Ted' na to již bylo pozdě. Byl by to útok na veřejného činitele,
na což je paragraf pěkně mastnej. Dobrá nálada, která v sále
vládla, se vytratila a začal zmatek. Někteří z diváků začali
Rokosku opouštět. Daniš vyběhl ven a tak jsme se šli podívat,
co hodlá provádět. Stavěl kolem projíždějící motorizovanou
hlídku VB. Vrátili jsme se rychle do sálu a začali balit. Během
několika minut byl východ ze sálu uzavřen policajtama,
kterejm k jejich nelibosti ožralej Daniš rozkazoval. V zákulisí
se tísnili lidi, kteří neměli občanku. To, že ji nevlastnili, pro
ně stoprocentně znamenalo, v případě odchodu skrz policejní
kontrolu, noc strávenou na okrsku se všerna nepředvídatel67

nejma okolnostma, které se při tom mohou naskytnout, jaj^
např. nakládačka, urážka veřejného činitele (k té obvyk]e
docházelo po tom, co zadržený dostal facku a dovolil si ulevit
třeba takto: „do prdele", nebo „chováte se jako gestapo, vždví-'
jsem nic neudělal!" a tak podobně. Zkrátka, je-li člověk bit
pak se stává nepozorným a užívá nebezpečné výrazy), napa?;
dení veřejného činitele (znal jsem několik případů, kdť
k napadení došlo tak, že se zadržený bránil proti ranái^"
obuškem a policajt se, dejme tomu, o v obraně napřaženou
ruku uhodil) atd. Zkrátka není o co stát a tak jsme společně
s davem vyděšených lidí, byl mezi nimi i ten hledaný Němec
vymýšleli, jak je dostat ven ze sálu bez průchodu kontrolou'
Pár jich vylezlo okny a pak nám pomohl správce sálu, který
odemkl zadní vchod a tím v klidu a pohodě odešel každý
kdo si nepřál být kontrolován. Mezitím jsme měli zabaleno
a dělali si trochu křečovitou srandu z Pepy, kterej byl z nás
nejvíc vyděšenej. Několikrát jsme se také šli skrz kontrolu
podívat, co se děje venku. Přijíždělo jedno auto za druhým
které Daniš svolával vysílačkou. Bůhví, co těm hlídkám
nakecal. Auto vždycky přijelo, z něj vyskákali policajti
s obuškama v ruce a fofrem běželi k východu ze sálu. Tam
jejich běh skončil zasunováním obušků a rozpačitým přešlapováním po tom, co zjistili, že se vlastně neděje vůbec nic
a lidi po zapsání svých iniciál od kolegů, kteří již byli na místě,
v klidu odcházejí na stanici autobusu. Když bylo aut asi pět,
Daniš usoudil, že to už stačí a šel k východu řídit „kontrolovaci akci". A byl prekvapenej. Už toho moc nezkontroloval.
Svého člověka nenašel ani v zápisech, ani ve zbytku lidí
čekajících na zkontrolování. A kroutil udiveně hlavou nad
tím, kam zmizela ta spousta lidí, kterou viděl v sále. Že mu
frnkla víc než polovina obecenstva zadním východem, ho
nenapadlo. My jsme se nechali zkontrolovat pří stěhování
aparatury, ale to byl už Daniš pryč. Domů jsme jeli celí
zpitomělí z toho, jak jeden vožralej fízl má skutečně takovou
moc, že může rozehnat koncert.
Po tomto incidentu začal Pepa magořit. Věnoval se hysterickým prohlášením, že s Kábou hrát nebude a že nebude hrát
i kdyby byl Kába jen v sále. A tím mě nasral. A nejen mě.
Ivo prohlásil, že pokud by měl být Kába vyhozen, odchází
taky a já se k němu přidal. Zbytek kapely se choval celkem
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neu trálně, ale s vyhozením Káby nesouhlasil nikdo. Pepa si
však svoje prohlášení mohl celkem dovolit. Jako zpěvák by
kyl totiž velice těžko nahraditelnej. Zkoušel jsem navrhnout,
at,y se našel jiný zpěvák, ale nikdo nevěděl, kde takovýho,
Jjterej by byl alespoň z poloviny tak dobrej, najít. Nakonec
't0 v y ř e š i l Jirka sám. Po Rokosce byl pozván na Bartak. Ptal
s e vyšetřovatelů, co jim na (teď již) Classic Rock'n'Roll Bandu
tolik vadí. Dozvěděl se, že je to právě jeho osoba. Na otázku,
z da kapelu nechají na pokoji v případě, že odejde, dostal
jcladnou odpověď a tak se rozhodl skončit, aby kapela mohla
dál hrát. Poslední koncert dal všem jasně najevo, že když Oni
chtějí, tak se legálně koncertovat nedá. Když to kapele
oznámil, kapela jeho výpověď přijala. Já byl zklamán a
přemýšlel, že skončím. Ale když mi Jirka začal říkat abych
n e b l b n u l a zůstal i Ivo, zůstal jsem taky. Svůj vřelý vztah
k Pepovi, který jsem k němu měl až do jeho hysterického
prohlášení, jsem však ztratil.
Odchodem Káby končilo první období mé externí spolupráce.
Následovalo hledání nového kytaristy. Prvním byl z nouze
přijatý Petr Lang. Ale Kábu nahradit nemohl a tak se hledalo
dál. Až p o delším hledání jsme objevili Petra Brandu. O něm
se dá říct, že rock and roli opravdu uměl hrát a byl snad ještě
lepší než Kába. Díky Petrovi se také kapela nastálo usídlila
v podzemí Platýzu a získala nového zřizovatele, jímž bylo
OPBH nebo něco takovýho, jemuž podzemní prostory Platýzu patřily. Znovu se začalo jednou týdně zkoušet. Kába
chodil na první zkoušky a ukazoval Petrovi různý rock and
rollový grify. Brzy bylo pravidelné zkoušení vidět. Kapela se
začala sehrávat a získávat jistotu. Na jaře 1978 byla znovu
připravena dobývat vavříny, tentokrát (jak všichni doufali)
bez asistence Barťáku.
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Jaroslav Hutka

VYJDI SLUNKO
(O moravských baladách J
Dokončil jsem další kazetu. Jmenuje se Vyjdi slunko. Natočil
jsem ji s Benem Jurgensem a Bernardem-Janem Kahmanem
ve studiu KRAAK v Delftu. Práce trvala šest měsíců. Je to
zpracování starých moravských balad, sesbíraných v první
polovině 19. století Františkem Sušilem. A ať to zní jakkoliv
podivně, toto vydání je světovou premiérou. Tyto písně nebyly
nikdy vydány zvukově a už nejméně jedno století nejsou ani
„lidem" zpívány, protože byly jednoduše zapomenuty.
Od vzniku Sušilovy sbírky, která obsahuje kolem tří tisíc
písní, bylo čas od času na tyto balady upozorňováno, občas
byly jednotlivě vydány tiskem, tu a tam se pokusil některý
skladatel nějakou z melodií zpracovat, ale nikdy nebyly tyto
balady, které jsou rády nazývány národními poklady, prostě
uchopeny a přesvědčivě zazpívány. Píseň nejsou jen zapsaná
slova a melodie, píseň existuje jen tehdy, když je zpívána
člověkem. Je to tedy i osoba zpěváka a čas, ve kterém ji zpěvák
zpívá.
Zabývám se moravskými baladami už skoro dvacet let. Mnohé
z nich jsem zase zpopularizoval a zdá se, že jsem v Československu ovlivnil vztah nejméně jedné generace k lidové
písni. Jsou zpěváci a zpěvačky, kteří jdou v mých šlépějích,
ale jak se zdá, jsem stále jaksi jediný, kdo si s tím umí nějak
poradit.
Poslední slova zní asi nesympaticky a namyšleně, ale nemyslím
to tak. Je to pouze ironické konstatování skutečnosti, neboť
si s těmi „národními poklady" skutečně musím umět poradit,
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umělecky, ale i psychicky a finančně. V této chvíli
nemám ani morální, finanční či jinou podporu jakékoliv
oficiální, neoficiální či exilové organizace, nemám před sebou
nublikum, které by se mnou dýchalo a zpívalo a celé mé
doufání je v tom, že alespoň část lidí žijících v exilu, kterým
tuto propagační knížečku posílám, si kazetu koupí.
Trvalo mi léta, než jsem překonal stud a pocit trapnosti z toho,
že písně nejen zpívám, ale vydávám a prodávám a že se s tím
j n u s í m vnucovat, shánět a přepisovat adresy a potom zjistit,
většina lidí mi stejně nikdy ani neodpoví, že budou mít
krájaní na „svobodě" pocit, že na nich míním zbohatnout a
je jen stovka hrdinů se najde, kteří si skutečně něco koupí.
Sice to nestačí, ale je to alespoň tolik, že pokračuji v této práci
dál. Ale je tu jeden problém. Dostávám totiž dosti velké
množství žádostí o kazety z Československa. Zdá se, že tam
prožívám jakousi další vlnu popularity. Kazety se daří posílat
i pašovat, ale stojí to peníze, které nemám. A z Československa, bohužel, nelze peníze vyžadovat, i kdyby tam byly. Takže
kdybyste někdo věděl o organizaci, která by byla ochotna na
posílání do Československa přispět, nebo o nějakém ochotném
a bohatém jednotlivci, či kdyby mi na to chtěl vůbec někdo
přispět, byl bych rád.
Další absurdita je, že tyto „národní poklady" natáčím
v Holandsku za pomoci dvou Holanďanů a nikoli v Čechách
a že mi žádná oficiální česká kulturní instituce nebude ani
trochu vděčná, spíš naopak. Je to absurdný ale nikoli nepochopitelné. Pro nás, kteří se českou kulturou aktivně zabýváme samozřejmě není žádné tajemství, že současné české
organizace nejsou zaměřeny na rozvoj české kultury a umění,
ale na ochromení všeho, co by byť jen zdálky mohlo kulturu
a umění připomínat. A jelikož morálka reálného socialismu
je postavena na přetvářce a pečlivé a zbabělé vykalkulovanosti
ducha maloměšťáckého, jsou česká kulturní pole oseta úpadkovým akademismem a ustrašeným snobismem, to aby se
přikryla realita mafiánská a korupční. Kulturní úředníci a
úřední umělci se mezi sebou dělí o zisk, publikum a slávu a
policie kontroluje, aby to bylo právě tak a ne jinak. Je to
situace zoufalá a bezvýchodná a nikdo už nikdy nezjistí, kolik
škod bylo na poli českého umění spácháno a kolik jich ještě
vznikne.
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Zabývam se moravskými baladami už skoro dvacet let a
někteří moji dávni kritici byli zpočátku přesvědčeni, že to bylo
jen proto, abych maskoval existenci ve chvíli, kdy začlo
přituhovat a my sestupovali do temnoty. To bylo ovšem na
počátku sedmdesátých let, kdy nebylo jasné, kdo propadne
normalizaci a kdo zůstane věrný... věrný vlastně čemu? Ale
kdo z nás nebyl tehdy popleten? Skutečnost a sen se míchaly
dohromady a občas se míchají dodnes. Já měl tehdy sen
zabývat se něčím podstatnějším a lepším, než byla sprostá
skutečnost, do které jsme byli násilně vrženi. Nechal jsem se
unášet mystikou, astrologií a moravskými baladami, netuše,
že právě kvůli nim bude proti mně zavedeno v roce 1975 první
trestní stíhání. O rok později se na mne při jednom výslechu
v Bartolomějské ulici rozeřval jakýsi major StB, že to, co
dělám, není žádné umění, ale pouhá provokace a pobuřování,
a když jsem se ho zeptal, jestli má na mysli i ony moravské
lidové písně, vyjel na mne s tím, že když je zpívám já, tak
samozřejmě i ony jsou protistátní. Málokdy se mi poštěstilo
dojít takového uznání.
Tím, že jsem se narodil v Olomouci a prožil dětství na
moravských vesnicích, se může zdát způsobeno... co to píšu
za rotterdamskou češtinu? Chtěl jsem jen říct, že jelikož jsem
z Moravy, může se zdát logické, že mám vztah k lidové písni.
Není to ale pravda. Tyhle písně jsem objevil až v Praze, kdy
mi bylo přes dvacet a jaksi k tomu přispěla ruská okupace
v roce 1968. V dětství se mi lidové písně nelíbily, stejně jako
ty blbé šlágry v rádiu a i když moje matka i sestra byly
neúnavné zpěvačky všeho, co bylo ke zpívání, zdály se mi ty
písně strašlivě buranské a styděl jsem se za ně. Ve škole jsme
to museli také zpívat a já to jen sabotoval. Pubertu jsem
prožíval v Praze a to se mi zdálo cokoli, co souviselo
s „národem", propastně pitomé. Kdyby mi někdo v roce 1966,
kdy jsem se začal připravovat na zpívání a skládat první písně,
řekl, že budu také zpívat písně lidově a to ještě ke všemu
moravské, považoval bych ho za čirého pomatence. Jenže
Rusové přepadli jedné pěkné srpnové noci Československo
a vše se změnilo. Slova národ, česká kultura a český jazyk
nabyla rázem významu, opravdově možná jen na pár týdnů
či měsíců, ale i to už stačilo, aby v člověku začlo něco
přemýšlet, či jen nahlížet trochu jinak. Češi pro mne přestali
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(jýt hrstkou maloměšťáckých idiotů, kteří na mě denně na ulici
pokřikovali kvůli dlouhým vlasům, ale stali jsme se jedním
těleni a jednou duší. Ruská okupace nebyla namířena proti
n ě j a k é nešikovné momentální vládě, ale, aniž jim to v tu chvíli
došlo, proti všemu, co bylo české a to na to též reagovalo.
Dnes se nad tím mohu zase usmívat, ale v této náladě mi donesl
f-Jvězdoň Cigner veletlustou Sušilovu sbírku moravských
n á r o d n í c h písní. Ukradl ji v knihovně filmového symfonického orchestru a mám ji dodnes. Ale samozřejmě jsem tuto
bichli neotvíral s nějakým zvláštním zájmem a skutečně, kdyby
nepřiběsnilo těch půl milionu ruských vojáků, nebo kolik jich
vlastně bylo, tak bych takovou knihu neotevřel nikdy. Moje
nedůvěra k folklóru byla zdravá a naprostá. Sbírku jsem
otevřel, chvíli v ní četl okamžitě rozladěn mým rodným
moravským nářečím a zároveň překvapen, že jsem nenarazil
ani na jednu píseň, kterou bych znal. Četl jsem povrchně
některé baladické texty a byl jsem tak nejspíš ochoten věřit,
že je to zase nějaký obrozenecký podvrh. Časem, spíš z legrace,
jsem vybral několik písní na obohacení repertoáru, který jsme
tehdy měli s mým tehdejším kolegou Petrem Kalandrou. Na
jaře 1969 jsem už hrál zase sám a často hostoval na rockových
koncertech skupiny Blue Effect. S kytaristou Radimem Hladíkem jsme občas zahráli baladu o svatém Vavřinci. Píseň mi
učarovala a pozvolna začla být i celá sbírka jaksi zajímavější,
ale byla na mne příliš obsáhlá a také jsem se stále nemohl
vyrovnat s faktem, že by tohle měly být písně z kraje, ze
kterého já sám pocházím. V tu dobu ještě žil v jedné zapadlé
moravské vesničce můj děda, živý a bystrý kmet. Bylo mu
přes devadesát. Tedy jsem se rozhodl jet k němu v létě 1969
na tři měsíce na prázdniny. Chtěl jsem prostudovat sbírku,
ale i kraj a hlavně jeho samého, neboť on sám se mi měl stát
zárukou pravosti těchto písní. Byly to tři zázračné měsíce.
Když j s e m se na podzim vrátil do Prahy, byla to už Praha
jiná. Československo se začalo neodvratně řítit do temné a
násilné propasti normalizace a nebylo možno navázaf na nic,
co bylo předtím. Zmizely scény, zmizeli lidé, zmizelo publikum a zmizela naděje. Jediné, co se objevilo před mýma očima
nového, byl zasutý svět moravské kultury, zavalený odporným nánosem oné pozdější takzvané lidové kultury, povrchní,
kýčové a ornamentální, kultury nacionálně a politicky zneuái73

té, kultury zfalšované, právě té mně od dětství tak dobře
známé. Tedy z tohoto, pro mne nově objeveného světa j Sem
začal baladu po baladě zařazovat do repertoáru a v rocé I970
dá se říci k nevoli publika, jsme měli s Hvězdoněm Cign etert J
hotový celovečerní program v divadélku Orfeus na Malostranském náměstí. Později to bolševik přejmenoval na Rubín
O rok později už jsem hrál zase sám a na jakémsi koncertě
mám dojem, že v Elektrických podnicích v Praze, se tni
podařilo rozezpívat písní Stůj, břízo zelená, celý sál. Několik
let potom jsem začínal každé představení touto písní a nazval
jsem tak svou první dlouhohrající desku.
Deska Stůj, bří%o Mýlená vyšla v roce 1974. Návrh jsem předložil
už v roce 1972, natočeno v roce 1973, a přesto to ještě rok
trvalo, a to kvůli baladě Smrt, kterou deska končí. Písně Smrt
a Lásku neskončenou jsem považoval v tuto chvíli za to
nejlepší, co jsem kdy slyšel, takže jsem si neuměl představit
že by ta deska mohla být bez nich. Byla by to zrada, kdežto
redaktoři Supraphonu měli za to, že přinejmenším píseň Smrt
musí být vyřazena, protože je nějak pesimistická a to nevyjadřuje optimistického lidového ducha, jak státní doktrína
předpisuje. Já trval na svém a po roce dohadování jsem
alespoň prosadil, že můj návrh poslali na ministerstvo kultury,
kde to bez poznámky prošlo. Tedy došlo k natočení a
redaktoři dostali zase strach, protože píseň Smrt už nebyla jen
na papíře, ale zněla monumentálně z úst zpívajícího publika.
Takže se nakonec dohodli, že to vydají napůl s časopisem
Mladý svět, aby v případě průseru se odpovědnost rozdělila
mezi více lidí. Vstup Mladého světa na scénu pro mne ale
znamenal nepříjemnost. Udělal jsem totiž k desce jako přílohu
osm linorytů, vyryl jsem do nich texty písní a vyřezal černé
nahé figurky. Chtěl jsem tím narušit ono věčné ilustrační klišé
hopsajících šohajů a opentlených frajárek, jak to katastrofálně
a neúnavně všude mazal Karel Svolinský. Mladý svět mi ale
linoryty zakázal, protože byly „negroidní". Ale deska nakonec
vyšla a písně začaly pozvolna prosakovat do duší posluchačů
a publikum je přijalo za své a mně se podařilo nemožné, že
totiž staré lidové balady ožily jako zcela aktuální písně.
O dva roky později, v roce 1976 mi už bylo jasné, že příliš
dlouho na jevišti nevydržím. Konflikt se Státní bezpečností
se prohluboval. Ale Supraphon, pro který deska Stůj, břízo
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byl slušný komerční úspěch, nic netušil a byl ochoten
další desku lidových písní. Ale samozřejmě, jen když
"im najdu někoho, s kým by zase mohli ředit odpovědnost,
p o d o b n o u věc mi řekli i v brněnském rádiu. Času bylo namále,
takže jsem neváhal, pendloval chvíli mezi Prahou a Brnem a
mi v Brně rádio natočilo koncert, který Supraphon
flakonec
v y d a l . Ale dvě nepříjemnosti jsem musel spolknout. Ono
f o l k l o r i s t i c k é oddělení brněnského rádia mi odmítlo dát
n a h r á v k u písně Chodil pánbů po poli, zdálo se to těm
zapáleným milovníkům folklóru příliš riskantní a Supraphon
¡ni nepřijal název desky Hádala se duše s tělem. Příliš nemarx i s t i c k é . Navrhli mi název Vandrovali hudci. Nebyl čas na
dohadování, tak jsem obojí spolknul. Deska byla vyrobena
v rekordním čase a pět dní nato, co byla distribuována do
obchodů, navštívila StB Supraphon, ale už bylo pozdě. Tohle
kolo jsem zatím ještě vyhrál, ale tím to také končilo. Nelze
válčit proti státní přesile, když už je člověk lokalizován.
Natáčeli jsme v tu dobu ještě společnou desku skupiny Šafrán.
D o k o n c e byla také v nákladu dvaceti tisíc vyrobena, ale také
sešrotována. „To je škoda, nejméně milión," říkal jsem fízlovi
při jednom z tehdejších výslechů. „Taková by to byla škoda,
kdyby se to prodalo," odpověděl překvapivě geniálně.
To bylo před jedenácti lety. Pak ještě následovaly dva divoké
roky v Praze, disidenti, Charta 77 a teď tu mám už devět
dlouhých a poněkud temných let vynucené emigrace.
„To jsou ale pěkné morbidity," zní občasná reakce nevinného
posluchače těchto balad. „Lidi neumějí ani poslouchat, ani
číst," říká zase jeden přítel z Delftu. Totiž morbidita, stejně
jako pornografie jsou pouhé výsledky psychického nezdraví
společnosti a to není případ moravských balad. A pokud
v těchto baladách dochází ke kryeprolítí, není to z utajené
touhy po krvi. Písně pocházejí ještě z dob, kdy životní události
jedince byly zřetelně viděny v pletivu času. Zrození, smrt,
svatba, pohřeb, vražda, láska i zoufalý pocit vlastní marnosti
a nicotnosti. Moderní doba a moderní způsob života nám
kvality jednotlivého života zakrývá. Sledujeme pouze odvíjení
se jednoho dne k druhému, pravidelné, mechanické, zabezpečené a předpovídatelné, sledujeme míru námahy, kterou
denně vydáváme a prožití jednoduchých prožitků a rozptylujeme se, abychom zakryli ten skutečný obsah současného
v dat
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života a to je nuda. Ale možná není vyhnutí. Aby sou£ asn .
společnost fungovala, aby nám také zabezpečovala ¿noř"
musíme se s ní ztotožnit a stát se také její fungující částí'
A asi se nemýlím, když budu tvrdit, že nám náš osobní život
dnes jen tehdy připadá smysluplný, když ho dokážeme nějak
ve společnosti uplatnit. Události, jako je zrození, smrt, nemoc
životní kvality jako vášeň, láska, nenávist, mají dnes menší
důležitost než společenské zařazení. Jsou to soukromé záležitosti, které čeří pozornost jen tehdy, když fungování společnosti nějak ohrožují. Nahou existenci moderní člověk
neumí nést a ani ji nebere vážně. Moravské balady ale
pocházejí z dob a míst, kde byla vnímána jen nahá existence
jednotlivce a život společnosti do vědomí nezasahoval. Člověk
žil v konfrontaci s přírodou, osudem a svědomím, které ale
bylo jiné, než moralistický kazatel v nás. Násilí byl jeden
z projevů života a nebylo vždy chápáno jen jako zlé a
spravedlnost nebyla vážena na rozechvělých lékárnických š
váhách věčného pocitu viny, ale byla brána jako život sám,!
s dávkou teskné pochyby. Nejedná se o ornamentální kulturu *
není to zábavná hudba. Je to druh filozofie, je to způsob:
vidění, je to neustálé podléhání pocitu teskné pomíjivosti.
Mluvil jsem už o písni Láska neskončená a Smrt, z desky Stůj,:
břízo zelená. Na desce Vandrovali hudci je myslím klasickípříklad toho, co nazývám moravským existencionalismem
píseň Starala se máti má.
Starala se máti má
kam mě k místu dochová
je první sloka a zadání písně, zadání ryze filozofické, neboť
se ptá po smyslu tak podstatné věci pro matku, jako je výchova
jejího syna.
Nestarej se matičko
dostanu já místečko
Na slavkovském hřbitově
tam mám místo hotově...
pokračuje píseň a nedá se to vůbec považovat za nějakou
neurvalost, odpovídá to moravskému duchu. Syn dále popisuje hřbitov, pohřeb připodobní svatbě, po niž následuje
pouhé zahrabání a nenávratné zmizení. A přesto je tato píseň
krásná, teskná až k posedlosti a povznášející.
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je gá doposud těžké charakterizovat přesně moravskou píseň.
Tpdfla velnu často přítomná vlastnosti je právě jakási typická
^otavská tesknost. To je ale také právě to, co bylo tak
velkoryse zneužito do kýčových pomazánek, vyřvávaných
opilým' mozky v ranních hodinách. Je nechutná ona populární
jlägrovitost, kňouravost v medové pomazánce vrávoravých
cítnbálů a tahavých plačtivých housliček. Ale existují skutečné
hlubiny stesku. Na této kazetě je snad vrcholem v tomto
j^jyslu píseň Janíček — hřebíček. Skutečná krása vzniká snad
jgn ze zoufalství.
T e m a t i k a moravských balad je široká, široká snad jako život
.ím a jedna kazeta ji nepojme, ani když k tomu přidám obě
desky vydané Supraphonem, které jsem nechal také převést
na kazetu. Svět moravských balad zůstává stále utajen a tyto
území
t fi kazety jsou pouhým vstupem na okraj onoho
z m i z e l é h o jako Atlantida. A proč byly tyto balady zapomenuty
•t; otázka, kterou nelze zodpovědět bez kruté kritiky obrozenecko-nacionální politiky minulého a tohoto století.
Nfa tuto kazetu Vyjdi slunko jsem též zařadil tři písně se
zbojnickou tematikou. Začátkem sedmdesátých let jsem udělal
v .'Praze v divadle Atelier pořad zbojnických písní. Samozřejmě, že se zase jedná o něco jiného, než o romantický
omalovánkový svět čítankových Jánošíků, kteří bohatým brali
a chudým dávali. Obíráni byli jenom ti, kteří neměli na obranu,
to znamená vlastně jenom ti chudí.
Musíme už na zboj jiti
Když nemáme za co piti
/.ičíná také jedna zbojnická píseň. Ale pro tuto kazetu jsem
vybral zbojnické písně jiného typu: Památka, Zbojníkova žena
a Šibeničky. První dvě, Památka a Zbojníkova žena jsou ještě
víceméně klasické balady, pravděpodobně staršího data, kde
/.ttím nedochází k přílišnému rozpadu vyprávěcí formy.
U písně Památka může mít člověk dokonce podezření, že děj
je vlastně posazen na daleko starší, možná předkřesťanský
dějový model. Píseň v tvaru, který zpívám, začíná ukolébavkou, matka zpívá synovi o tom, jaký je jeho otec hrůzný
zbojník. Už v jiných písních jsem narazil na to, že zpívání a
píseň jsou považovány za jakýsi pevný a morální záznam
skutečnosti. Pro mnoho lidí to byl důvod k zoufalství, dostat
se do písně. Toto pravděpodobně vysvětluje prudkou zuřivost
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zbojníkovu a zapírání jeho ženy, že nezpívala. Služka ji z t a c jj
a zbojník se jí rozhodne setnout hlavu a ona ze zoufal stv j
i msty vykousne jejich synovi tvářičku. Jednomu pražskému
astrologovi toto „vykusování tvářičky" připomínalo poh a n
ský symbol ubývání Luny. V mnohých baladách člověk
nabývá podezření takovýchto původů a každou baladu )2e
rozebírat, či její jádro, jakoby po archeologických, vrstvách.
V baladě Zbojníkova žena zabije zbojník bratra své ženy, o n a
to objeví, on ji prosí, aby ho. neudávala.
Milá zradí, šerha vsadí
Kat oběsí neboť musí.
Udání, zatčení a poprava v jedné sloce. Stručněji už to nešlo
To znamená pouze, že ani zpěváka, ani jeho publikum, pokud
to šlo tak přísně rozdělovat, toto nezajímalo a tak se to odbylo
jako nutné dějové zlo. Ale na čtyři sloky se roztáhne problém,
jestli může udat či ne. A zde lze snad vytvořit jednu velmi
typickou charakteristiku moravské balady, že se totiž jedná
o psychologické drama, které samotný děj odsunuje do pozadí
a v mnohých případech děj zcela vynechá, neboť je posluchači
asný už z kontextu. Tento případ vynechání dějových popisů
e případ třetí zbojnické balady Sibeničky. Podle mého mínění
e tato balada už pozdějšího data a je to zároveň už vrcholná
práce i moravské poetické dovednosti.
Koupil jsem si pole
v tom holickém dole
dal jsem si ho zorat
podle svojí vůle
Dal jsem si ho zorat
pak jsem si ho osel
každý den zvečera
když měsíček zašel
Zasel jsem ho zasel
krejcary, pěťáky
ony mně vyrostly
tolary, dukáty
Stavějí, stavějí
šibeničky dvoje
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r
v yber si Janoškó
která bude tvoje...
(ještě pět slok)
Samozřejmě první tři sloky jsou báječným alegorickým ponisem zbojnictví, se společensky ironickým, ale i ekonomickof j n a n č n í m srovnáním se sedláctvím, dokonce už ve vidění
moderní ekonomiky vznikání zisku. Zasévá krejcary a rostou
inu dukáty. A zde je v baladě zcela vypuštěn důležitý dějový
t noment, totiž chycení zbojníka. Rovnou po popisu řemesla
se mluví o šibenicích a kterou si Janošek vybere. Tedy byl
c hycen, ale co na tom ulpívat, když je potřeba mnoho místa
|V. uvažování Janoška, kterou z těch šibeniček si vybere a jak
by ji nechal malovat a okovat a pozlatit, kdyby byl býval tušil,
že ta šibenka bude jeho.
Z a ř a d i l jsem na tuto kazetu též dvě turecké balady. V pozdním
středověku ležela turecká armáda na moravské hranici a
\ mnohých případech došlo ke společenským kontaktům,
takže vznikly i písně, které to reflektovaly. Písně Vdova a Za
Turka provdaná jsou ženské eposy, kterých je na Moravě
množství a zasloužily by si samostatnou studii. U těchto dvou
tureckých balad se ale jedná o zcela protichůdné ženské
charaktery i zápletky. V písni Za Turka provdaná prodá
hodonínský mýtný Turkovi svou dceru, asi se jednalo o jakýsi
pokus o bezpečnou politiku, protože pohraničním městům a
vesnicím stále hrozilo nebezpečí drancování. Dcera to ale
chápe jako zradu, zradu vlastního otce. Dcera nakonec přelstí
Turka, který si ji odvádí, a spáchá sebevraždu, pod záminkou
napití skočí do Dunaje. Stará turková, Turkova máma to
nemůže pochopit, balada končí:
Byla by si u mně potěšení měla
[en ve zlatě stříbře pořád přebírala
: Proti tomuto ryzímu morálnímu postoji stojí hrdinka v písni
Vdova v naprostém kontrastu. Mladá vdova, matka čtyř dětí,
kdesi daleko v krajině buduje dům. Okolo jedou Turci a
vyzvou ji, aby se připojila. Tentokrát mají Turci pozitivní roli,
jsou příslibem a prodloužením radostného života, který je
jinak zničen vdovstvím a nutností se starat o děti. Touha p o
svobodě vítězí, tři děti půjdou do opatrování a nemluvně bere
vdova s sebou. Ale i to je na překážku, tedy ho vdova
zanechává v lese. Píseň má pouze pět tónů, je dlouhá skoro
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deset minut a třetina, sedm slok, je věnována loučení maťV
se synem, kruté i zoufalé, ale touha po vlastní svobodě zůsť
mocnější. A i když ve starých rekvizitách, jedná se o mode
drama, neboť se na závěr balady nedostaví žádná trestaií•
spravedlnost, zemská či nebeská. Vdovu utrápí vlastní sýj
domí. Ani tato píseň není produktem mocenské i d e o l o g ů
ani tehdejší společnost na ni nedosahuje svou morálkou.
Titulní píseň je Vyjdi slunko
Vyjdi slunko, z té hory ven
vstávej milá, je nový den
Můžeš milá, můžeš spáti
A já půjdu bojovati
jsou první dvě sloky balady zpívané na jednu z nejkrásnějších
moravských melodií. Dnešní kýčový vkus by to už ani dál
nezpíval a zase by vznikl jeden z protivných moravských
cajdáků. Většina balad bohužel takto skončila. Tato si naštěstí
zachovala celistvost. Milá si prosadí, že půjde do vojny také
při plavání přes Dunaj, kterému se zde říká moře, padne na
chlapce záchvat vzteku a na břehu rozseká milou na kusy.
Hlavní důraz celé písně je na posledních čtyřech slokách, kdy
se milá j>tá, kde jsou její černé oči, černé vlasy, bílé ruce, bílé
nohy. Část se rozplynula ve vodě, část se rozpadla v zemi.
Píseň se nezabývá motivem vraždy a vražda je popsaná
stručně, tedy je jasné, že smysl této písně je něco jiného než
krvák, černá kronika, či páteční horror. Vlastně se jedná jen
o jiné rozvedení věty: prach jsi a v prach se obrátíš. Kontrast
mocného začátku, východ slunce a vzbouzení mladé ženy,
spojení těchto dvou velkých symbolů života a rozpad, rozplynutí na závěr. Připomíná mi to nějak japonské gejši, které
mají na kimonu namalované lebky a hnáty, to aby si člověk
uměl dát do souvislosti pomíjivost života i krásy. U těch
japonských gejš je ťo i tak myšleno. V lidové písni se dá těžko
tvrdit, co je myšleno vědomě. Lidové umění je výraz kolektivního podvědomí na určitém uzavřeném území. Konzervativní nechuť k novotám či neznámému je typická a zdá se, že
celý umělecký projev je pouhé omílání už hotového, naprosté
zakonzervování se v tradici. Jenže třeba toto věčné omílání
písní má za výsledek to, že písně v několika generacích začnou
zcela odpovídat kolektivní povaze onoho území. Jiné území
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2
t® samé písně časem píseň jinou...
u£jělá
plouho mi nebylo jasné, jak tyto písně zpívat, jak je upra,0vat. Nakonec jsem se rozhodl s tím naložit, jak s tím
nakládali lidoví zpěváci sami. Převést to do sobě srozumitelj n é h 0 jazyka, tedy jsem to z nářečí převedl do hovorové
j tc-sány,
jen občas zanechal moravismus a to je proto, že se
ř
z dál krásný a nepřeveditelný. Některé balady jsem rekonI s t r u o v a l z různých zápisů a různých sbírek a to všechno
j v duchu písně, jak jsem ji poznal a jak ji chápu. Melodie je
| věrně zachovaná a na harmonizaci si dávám vlastní svobodu,
í t0 kterou si lidový zpěvák bral též, že totiž pokud píseň
; ¿oprovázel, většinou byly pouze zpívány, doprovázel ji na
t nástroj, který měl a na který uměl hrát. Jaké pověry a pravidla
s i k tomu na začátku tohoto století vymysleli inženýři folklóru,
mě moc nezajímá. Jakékoliv písně, a to i lidové, žijí jen tehdy,
když si nesou aktuálnost, když onu aktuálnost v nich dokážeme odhalit. Pokud jsou zachovávány pouze puritánsky jako
muzejní kousky, jsou to možná nádherné kostry, ale pouhé
zbytky vymřelého písňového druhu. Fosily. Mám rád fosily,
ale mám je rád proto, že mi obohacují můj dnešní život, dávají
ho do širších a hlubších souvislostí, a takové jsou pro mne
i moravské balady.

Nabízím tedy tři kazety moravských lidových balad:
Vyjdi slunko
Vandrovali hudci
Stůj, břízo zelená
Jedna kazeta - 20 D M nebo 10 US dolarů
Dvě kazety - 30 D M nebo 15 US dolarů
Tři kazety - 40 D M nebo 20 US dolarů
nebo alikvotní částku jiné západní měny.
Placení - raději předem.
Nejpraktičtější je pro mne, pošlete-li mí bankovky přímo
•v dopise. Dochází to spolehlivě a je to nejlevnější. Jinak
musím já nebo odesilatel za výměnnou službu z jedné měny
do druhé platit asi 4 dolary, a to je při těchto malých částkách
škoda. Peníze v obálce, pokud možno předem, mi šetří čas
také, neboť jsem na vše sám a účetnictví a balení zabírá
množství netvůrčího času.
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Kdo má proti tomu zásadní výhrady, může poslat peníz e
přímo na mé bankovní konto:
Jaroslav Hutka, AMRO Bank Rotterdam, 42.67.23.546,
nebo na postgiro: Jaroslav Hutka, W. Buytewechstraat 52B
3024 BN Rotterdam, postgiro nr. 152 58 56,
eventuálně mezinárodní poštovní poukázkou. Seky prosím
neposílejte.
Děkuji ze srdce. Jaroslav Hutka

*

České a slovenské knihy ve Vídni
Knihkupectví s českou a slovenskou literaturou
novou i starší, časopisy, odbornými knihami.
V centru Vídně.
(100 metrů za rohem od nákupního domu Herzmansky)

Lindengasse 5 Vídeň 7 telefon 96 37 79
Časopisy a některé knihy zdarma
pro návštěvníky z Československa.
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výtvarné umění
K kanadského Toronta poslal Vráťa Brabetiec fotografie výtvarných
prací Jiřího Ladochy a připojil několik osvětlujících poznámek.

Pomluvy
(K obratům Jiřího Ladochy)
Jiří Ladocha se jednoho dne rozhodnul, že bude malíř.
Rozhodnutí je nejdůležitější. Je možná jednodušší, než volit
cestu elektrikáře-výzkumníka, ale kdoví kam by ho dovedla
hravost s barevnými drátky, kdyby postupoval podobně, jako
v malování.
Ladochova skotská žena, která se sice neumí rozšoupnout, jak
je u nás zvykem, trpělivě přihlíží už osmnáct let, co Ladochakukačka v rodinném hnízdě smolí.
„Když jsem ho před lety potkala, byl to skvělej scruwer," říká
Carol. Jako psycholožka s dvacetiletou zkušeností s blázny,
obdivuje mistrovo duševní zdraví, které si zachoval přes
všechny veselice v restaurantech i na večírcích a hlavně po
reálně socialistickém dětství v severních Cechách.
Jiří Ladocha se narodil v roce 1942 v Uhříněvsi a do školy
chodil v Mostě. V patnácti nastoupil na důl Ležáky. Z temnoty
dětství a nesmyslnosti práce v povrchových dolech se dostal
až po setkání se spisovatelem Josefem Jedličkou a jeho
přítelem básníkem Ivanem Divišem.
V roce 1968 odchází Ladocha do Kanady. Tehdy se rozhoduje
pro malování. Dokud nepotká Carol, myje nádobí, nebo
přitlouká sádrové desky. Carol je vysvobození. Dokonce
i uvěří přifouknutému balónu životních trampot malíře Ladochy podaných s virtuositou hospodského vypravěče.
Asi do roku 1971 se Ladocha pokouší o figuru. V grafice je
v tom docela úspěšný, ale dál si s tím neví rady, některé věci
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z té doby připomínají primitivní škrábanice na stěnách jeskyň
bezprostřední kresby šílených dětí a bláznů, nebo „vzkazy"
na stěnách domů. Mrtvá matka, čerti, milenci s výrazným
pohlavím a zmatek.
V Paříži v roce 1972 Ladochu poplete ruský konstruktivismus
a Malevič. Koncem sedmdesátých let se vliv objeví i n a
obrazech. Ladocha to označuje jako projev „architektonický"
při kterém se konstruktivismus prolíná s gotikou (série obrazů
Quiet Cathedral). Budiž: Věže, nebo přirození. Mohly by to
být i štíty divochů a zbraně.
Neštěstí vlivů dovrší setkání s Jindřichem Zeithamelem
v Dusseldorfu. Ladocha poprvé vidí možnosti použití zlata
na objektech, tedy „introdukci leštěného zlata", jak to sám
označuje. (Zeithamel je původně bednář a^ vyrábí úspěšně
elipsovité škopíčky, které zlatí. Nikdy jsem to neviděl.)
Poslední obrazy z jara 1988 vystavil Ladocha na sv. Jiří
v atelieru. Vidím v nich kované klínky do násad. Pro básníka
Vykydala jsou to schody do nebe, když si s mistrem dají
„čouda". Marie tuší kovařinu. Všichni mají pravdu. Kunsthistorici, Pepa Vykydal, přátelé i závistníci, krásné holky,
které nevidí nic, shovívaví opilci, snivci... Pravdě nejblíž je
asi ukrajinský malíř Ihor Kordjuk, který umění nemá rád,
povídání o něm už vůbec ne a říká, že maluje jen tehdy, když
je to nezbytně nutné, když musí.
Objekty Ladochovy jsou poslední dobou příliš dokonalé a
naleštěné. Rozhodující je v tom názor galeristky Evelyn, která
si často diktuje i barvu a formát. Kanadský požadavek na
uhlazenost, lesklost a dekorativnost je dílu ke škodě. Vláčet
obrazy v navoněném hnoji komerce, spotřeby a supermanství
jako módní zboží je zločin. Zpočátku je dohoda s galeristoukupčíkem, jakkoli vzdělaným, možná vysvobozením před jinou hrůznou obživou, ale časem?
Básník Vykydal se někdy pokusí Ladochu zastavit před
„domalováním", ale marně. Mistr kovařiny Baloun radí
prodávat za víc. Myslí to dobře. Ladocha mu taky léta radil.
S obchodními hady se nedá jednat slušně, nelze jim věřit a
být na nich závislý. Jejich lži jsou stejné jako sliby vojenského
poradce supervelmoci. Jsou to jen jiné formy gangsterství,
násilí a lži.
Není žádné „temporary", dočasná smlouva. Všechno se obrátí
proti nám. Drobné a velké lži, lenosti i každá snadnost.
,
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Jan Patočka

KNIHA NA MÉM STOLE
*
Není to kniha u záhlaví lože, ani kniha, k níž se snad vracím."
Je to nelákavý, nikterak vzorný, nikterak inspirující, ale
myslím dost věrný obraz odpovědnosti, takové odpovědnosti
kterou člověk nehledal, ale která ho přepadne tak, že se jí
nemůže vyhnout, že v ní musí uznat to, co ho čeká a co je
jeho vlastní úkol. Myslím na Faulknerovy Divoké palmy, onu
část tohoto zvláštního slovesného útvaru, která líčí příhody
toho delšího z páru trestanců při záchranných pracích na
rozvodněné Mississippi.
Faulknerovo dílo je i po formálni stránce unikum - jakási
dvoutematická fuga, jejíž zákon je v tom, že se témata nikdy
nesetkávají, neproplétají, a přece tvoří dokonalý kontrapunkt,
protože jedno je jakýmsi obrácením, zrcadlovým převrácením
druhého. Dvě historie, jež nesplynou v jednu, jež kauzálně
spolu nemají co dělat, a přece se vzájemně osvětlují - historie
lidské absolutnosti, která takovou je, ale neví o tom, a je
takovou dotažeností k absolutnu právě, protože o tom neví,
a druhá - historie zdánlivé absolutnosti, která se ve skutečnosti vnitřně vyhlodá a rozloží. Obojí příběh je lidská konfrontace se živlem — první živel je rozbouřená Mississippi, na
kterou je vysazen trestanec na záchranných pracích; druhý je
milostná vášeň, která chce být vším, která nezná žádný zákon,
konvenci, mez, překážku, ale klopýtne uvnitř a rozloží a
rozloučí tragicky osudy dvou bytostí, které chtěly učinit vše,
aby byly a zůstaly spojeny.
Ale co nás tu zajímá, není Faulknerovo umění a polyfonie
88

významu, kterou rozehrává. Nám jde o ten obraz lidské
odpovědnosti a v ní o pravdivost existence, která se najde
docela jinak, než si kdy představovala a než kdy chtěla, aniž
to sama výslovně ví, a přece tak, že toto vyplnění je jejím
pravým sebeodemčením. A nachází se ne tak, že přemýšlí a
jjiedituje, nýbrž že v zoufalé, na pohled ztracené situaci
nepřestává jednat a jednat tak, že mu ani na okamžik nepřijde
n a mysl, že by si mohl věci zjednodušit, situaci ulehčit, kdyby
s e zbavil své odpovědnosti, která naň byla vložena, či lépe,
kterou na sebe vzal sám. — Nachází se toliko sám před sebou
a před soudem svého absolutna, žádná renumerace ho nečeká,
vykonaný čin není nikým uznán a zhodnocen, naopak jeho
existence trestance ho pohltí opět jako neúprosná hladina,
neúprosnější než hladina rozbouřené Mississippi, nad kterou
zvítězil.

přestože skutečně loupil, je Faulknerův trestanec více jakýsi
pobloudilý romantik nežli zločinec - to přepadení poštovního
: vozu neprovedl pro peníze, nýbrž z jakési potřeby projevit
se, prokázat si, co je - „nebažil po bohatství, po sprosté
kořisti, byla by to jenom treta, kterou by hrdě nesl na prsou,
jako amatérskou medaili olympijského běžce — jenom symbol,
odznak na důkaz, že i on byl nejlepší v gambitu, který si zvolil
v živelném a proměnlivém životě doby". V očích společnosti
to neomlouvá, postavil se na její okraj a zařadil se; od té doby
je k němu nemilosrdná a nevidí v něm nic než lidskou
škodnou, nešpiní se s ním a nezamýšlí se nad ním ani vážně,
ani sentimentálně. Právě to jej nutí, aby svůj osud a jeho smysl
řešil nikoliv ve vztahu k něčemu vnějšímu, uznávaným a
platným lidským hodnotám a zákonům, nýbrž jen ve vztahu
k vlastnímu vnitřnímu absolutnu. To absolutno, ta idea rizika,
které má proti sobě přesilu celé skutečnosti, žilo v tom člověku
v podivuhodně degenerované podobě; představoval si je podle
detektivních románů a světa jejich hodnot; není divu, že je
nepoznal ve chvíli skutečné konfrontace - ale neselhal před
ním.
Tak se ukázalo, že muž toužící tajně po tom, aby se osvědčil
v situaci, kterou si vysnil, musil se vyrovnat s reálnou situací,
která naň přikvačila znenadání, kterou si neutvořil ve fantazii
ani ve svých divných ideálech, ale která byla pro něho tím
pravým, tím jeho okamžikem, jeho odhodláním přetvořeným
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v čin záchrany dvou lidských životů, v čin vrcholného
lidského bratrství bez dalšího nároku na uznání, odrněnu
vnější životní zdar a úspěch. V tomto okamžiku byl muž tím'
čím mu bylo dáno být ve skutečnosti: proti němu mizí jeho
empirická, existence trestance, který dostane svých 10 let navíc
pro pokus o útěk, anonymnost zbývajícího jeho života
neporozumění ostatních lidí, počítaje do toho i jeho vlastní..'
V tomto okamžiku si vybavil svou vlastní možnost, to, čím
od přírody byl, v té chvíli měl možnost pochopit sebe
porozumět si v celé síle slova.
Jsou situace v osobním životě i v dějinách, kdy povinnost
a odpovědnost jsou jedinou pramicí, které se lze ještě držet
protože všecko ostatní předpokládá spolehnutí na nespolehlivé a je na dobré cestě k iluzionismu, k sebelítosti a sentimentalitě. Faulknerova kniha je zpěv výsostnosti bez iluzí,
věrnosti sobě a střízlivému patosu odpovědnosti.
Psáno pro rozhlasové vystlání cyklu „Kniha na mém stole", 1968.
Dosud ne tištěno.

*

Hefistraíte 88
D-8000 Múnchen 40.
Tel. 089/525 710
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Shield, grafit a dřevo, výška 78", 1986

recenze
Karel

Hví^d'ala

Zdeněk Zapletal: Sen na konci rána
Nakladatelství Mladá fronta vydalo v roce 1988, v redakci
Jiřího Navrátila, nákladem 45.000 výtisků, šestou knihu
sedmatřicetiletého spisovatele z Holešova Zdeňka Zapletala
s názvem Sen na konci rána. Ve skutečnosti je však tato novela
pátou Zapletalovou knihou, neboť ji napsal po trilogii Proč
se nás srny bojí, Až přijdou plískanice, Poslední knižka o dětství
a románu Pozdě na hlasitou hudbu v roce 1981. Sám o tom
v úvodu napsal:
„Po dokončeni románu jsem se snaýil odpočívat, sile byl jsem pořád
ještě v návěsu toho psaní a den bez toho, ýe bych napsal aspoň několik
řádků, mi připadal neúplný. Začal jsem psát pro sebe text, který
neměl mít logiku příběhu, neměl mít pevný řád, protože právě od
takového psaní jsem si chtěl odpočinout... Tak vynikl příběh třicetiletého fotografa, který nemá jasno... Zatím ho ještě okolnosti
nedonutily položit si ty pravé otázky."
Nejčastější věta této tragické novely zní: „Neni důvod být
vážný!" a její frekvence v knize vzrůstá s narůstající vnitřní
vygumovaností protagonisty, tedy s vážnosti situace. Hrdina
se snaží tímto verbálním sloganem zakrýt skutečnost, v níž
nikdo neví proč, co, kdo či jak, v níž si postavy maximálně
dokazují, že už nic nedokážou a dokážou-li něco, jsou-li něčím,
tak jedině diky někomu jinému.
„Kdyby nebylo tvého otce," říká hrdinova žena Eva, „neměla bych
tohle místo, neměl bys filmy ze Západu, které pro sebe potřebuješ,
neměli bychom kde bydlet. Možná ani ty bys neměl takový parádni
flek v časopise. Možná ani tvoje sestra... Ty jsi produkt, Jane. Ty
jsi hodnota tohoto směnného obchodu. Kdo vypadne z řady, nemá nic."
Hlavní hrdina, fotograf Jan, tedy představuje jakousi novou
mutaci člověka, který už sám sobě nepatří, za svůj osud
neodpovídá a nějak - snad už i geneticky - je mu vzata sila
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svůj osud do svých rukou. Náš fotograf se pohybuje
jako dálkově ovládaná loutka, která před každým
konfliktem, před každým skutečným rozhodnutím dostane
tajemný povel k útěku. Jediný, na koho si troufne, proti komu
sC vzbouří, je jeho žena Eva, a tím v očích čtenáře ztratí
• poslední kontury osobnosti, zbyde z něj jen jakési nespokojené
; ,natné nic dopující se alkoholem a ploužící se od jedné dámské
postele ke druhé. V těchto postelích však nehledá lásku, ba
dokonce ani rozkoš, ale jen pouhé zapomenutí.
Charakteristický pro tyto nové postlidi je následující dialog:
_ Něco ti prozradím, řekla d Jan čekal, %'e mu řekne néco podstatného.
Vůbec se nejmenuju Petra, řekla Petra. — To jsem si jenom tak
splala říkat, kdj^jsem bjla v pubertě. J menuj u se Svatava, ale nevím,
kdo vlastně jsem.
Žádná z postav této novely vlastně neví kdo je a po každé
z těchto postav zbývají u druhých jen číselné kódy telefonů
i domů či „nahé klíče". Klíče, které nikomu nepatří, samotné
íbylé klíče. — Začnu %novu, říká si Jan, ale ví, S(e nikdo, kdo
D tom jede, a to jsme všichni, nedokáže \ačít nanovo. Nedokáže to
¡¡ž proto, že o tom moc přemýšlí. Dnes, ve svých bezmála
. padesáti letech, jsem přesvědčen, že člověk o zásadních věcech
přemýšlet nemá, neboť ty má a priori, tedy předem vědět a
reagovat absolutně podvědomě v situacích, kdy je ohrožena
leho podstata, jeho rodina či jeho země, tak jako reaguje
zdravý člověk, když vidí, jak se topí dítě: zuje si boty a sako
a skočí pro něj do vody. Tento základní genetický vzorec
chování Zapletalovým postavám zcela chybí.
Nový druh lidstva je tedy vlastně jen novým druhem otroků,
který je zcela zbaven schopnosti být sám sebou. Po stavu
uvědomění si svého otroctví nenachází v sobě vůli k vykročení
i plnému životu. Této vůle - zdá se - je jednou provždy
zbaven. Tu odevzdal, státu za to, že on se bude o něj starat,
on jako nový otrok nebude muset ani moc pracovat, ale
zároveň se státu do jeho věcí nebude vůbec plést.
Noví otroci nemají rádi ani umění, ani intelektuály, ani peníze
a dokonce ani sebe. A láska? To jsou pro ně jen malá lesklá
slova a hlavně zcela nezávazná. A právě tato nezávaznost,
neschopnost mít rád, tedy někam a k něčemu trvale patřit,
|e hlavním symptomem tohoto novodobého otroctví.
Novela Zdeňka Zapletala Sen na konci rána je vyprávěna druhou
5větem
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osobou a jen občas klouže do upřímnosti ich-formy. Vzp0_
minkové pasáže jsou pak vyprávěné v první osobě množného
čísla a zdůrazňují obecnost popisovaných prožitků. V posledním odstavci je dokonce protagonista autorem osloven. Tímto
stylovým uspořádáním novely dosahuje autor většího napJt}
a náhlým přechodem do ich-formy zřejmě podtrhuje svou
myšlenkovou spřízněnost či dokonce lítost nad protagonistou
a tím vlastně nad osudem svým a své generace, která se cítí
nejvíc celá, když si sama vypíchne oči, zašije ústa a vyoperuje
kus mozku. V popisu vnitřního i vnějšího stavu generace
pětatřicátníků až čtyřicátníků jde Zdeněk Zapletal v současné
české literatuře zřejmě nejdál. Proto je to kniha jistě důležitá
jenže - bohužel - o ní platí totéž, co o knize následující o
Půlnočních běžcích, o nichž jsme minulý rok napsali: „Choroba
a jeji symptomy jsou u Zdeňka Zapletala přesně popsány a
jeho otázka zní: Co se to jen s námi všemi stalo? Po příčinách
této choroby již nepátrá. Virus, který onemocnění způsobil
ho a priori nezajímá a základní otázku: Proč se to s námi stalo?
si ještě netroufá položit a všem choulostivým událostem, které
právě na život této generace - Zapletal je ročník 1951 - měly
vliv, se zásadně vyhýbá."
Že ale naše úvaha platí o knížce, která byla napsána ještě před
Půlnočními bé^ci, není nic pozoruhodného. Zajímavější bude,
kam se Zdeněk Zapletal dostal ve svém nej novějším románu
Křehké %b°V> který má vyjít v nakladatelství Československý
spisovatel ještě v tomto roce, protože v jednom je přece jenom
tato novela dál, a to v jazyce. Komorně laděný příběh dovolil
autorovi se úplně vyhnout umělému jazyku doby, a tím jeho
literární jazyk nabyl na přesnosti, osobitosti a účinku. Zdá se
však, že Zdeněk Zapletal to ví a že si jen zkouší své možnosti.
Možná dokonce, že jsme v minulé recenzi byli na něj až příliš
přísní!
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meditace
Martin Buber

AVODA: O SLUŽBĚ
G\S>

Hitlahavut je objímání Boha mimo čas a prostor. Avoda je
služba Bohu v čase a prostoru.
Hitlahavut je mystická hostina. Avoda je mystická oběť.
Jsou to póly, mezi nimiž probíhá život světců.
Hitlahavut mlčí, neboť prodlévá blízko Božího srdce.
Avoda říká: „Co jsem já a co je můj život, že ti chci obětovat
mou krev a můj oheň?"
Vše je Bůh. A vše slouží Bohu. To je ta prapůvodní dvojitost,
složená do záhybů existence světa a rozvinutá v životě světce.
Mystérium, od kterého se člověk vzdaluje, mluví-li o něm,
které však je v duši Boha skutečně mající a hledající živě
přítomno: v jejím vědomí i v omámení polosnu, v extázi
i viditelně rozčleněno v rytmu jejích činů.
Hitlahavut je od avody stejně vzdálená jako je naplnění
vzdáleno od touhy. A přece pramení hitlahavut z avody stejně
jako nalézání Boha pramení z hledání Boha.
Baalšem vyprávěl: „Jeden král si postavil veliký a nádherný
palác s bezpočtem komnat, nechal však otevřenou pouze
jedinou bránu. Když byla stavba hotova, dal král svolat
všechna knížata své země a poručil, aby se shromáždila před
jeho trůnem v poslední z komnat. Když ale příchozí vstoupili
do paláce, viděli: všechny dveře byly otevřené na všechny
strany, a od nich se táhla do dálky spleť chodeb, do nichž ústily
další dveře a další chodby, takže zmatené oko nenacházelo cíle.
Tu přišel králův syn a pochopil, že celý ten chaos je jen
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odrazem v zrcadle a spatřil otce, jak sedí v sále přímo před
jeho tváří."
Nelze vyložit tajemství milosti. Mezi hledáním a nalézáním
se klene celý lidský život, ba dokonce i tisíc návratů
v úzkostech putující duše. A přece je let okamžiku pomalejší
nežli naplnění. Neboť Bůh chce být hledán, a jak by mohl chtít
nebýt nalézán?
Je-li to světec, kdo přináší věčně nový oheň, aby žár na oltáři
jeho duše nikdy nevyhasl, pak Bůh sám odříkává obětní
formuli.
Bůh vládne člověku tak, jako vládl v chaosu za časů vznikání
světa. „A jako když se svět počal rozpínat a on pochopil: budeli se takto dále rozpínat, nikdy se nenavrátí ke svým kořenům,
a řekl: Dost - tak i tříští-li se lidská duše v bolesti a zlo se
nad ní zmocňuje vlády, takže brzy nebude schopna vrátit se
domů, probouzí se v Bohu soucit a on řekne: Dost!"
Ale i člověk může mnohosti v sobě poručit: „Dost!" Když
se soustředí a sjednotí, přiblíží se k jednotě Boží, slouží svému
Pánu. A to je avoda.
0 jednom cadikovi se říkalo: „U něj je vše jedním: nauka
1 modlitba, jídlo i spánek, a tak může svou duši pozvednout
k jejímu kořeni."
Všechno konání svázáno v jedno, nekonečný život obsažen
v každém skutku: to je avoda. „Do všech lidských činů, co
řeči i vidění, slyšení, chůze, stání i uléhání se obléká bezhraničné."
Z každého skutku se rodí anděl, dobrý nebo špatný. Avšak
z činů polovičatých či zmatených, z činů beze smyslu a bez
síly se rodí andělé se zmrzačenými údy, bez hlavy nebo bez
rukou a nohou.
Být v každém činu prozářen paprsky slunce všehomíra a
soustřeďovat se na světlo každého činu - to je služba. Ale
není pro ni vyvolen žádný zvláštní úkon. Bůh chce, aby se
mu sloužilo všemi způsoby.
„Existují dva druhy lásky. Láska muže k ženě, která se
projevuje ve skrytosti a nikoli na místech veřejných, neboť
tuto lásku je možno naplnit jen stranou od druhých bytostí;
a láska k sourozencům a dětem, která žádnou skrytost
nepotřebuje. A stejně tak existují i dva druhy lásky k Bohu:
láska skrze modlitbu a nauku a plnění přikázaného, jejímž
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určením je prodlévat v tichu a nikoli ve zjevnosti; aby nebyla
svedena slavomamem a pýchou; a láska v době, kdy člověk
prodlévá mezi tvory, hovoří s nimi a naslouchá, dává jim a
bere od nich, avšak v tajnosti svého srdce lpí na Bdhu a
nepřestává na něj myslet." A to je vyšší stupeň nežli ten první,
a o něm se praví: „Kéž bys byl jako můj bratr, který sál
z prsů mé matky. Já bych tě nalezla někde venku, políbila bych
tě a nikdo by mnou nesměl pohrdat." To však nesmíme chápat
tak, jako kdyby existoval nějaký rozdíl mezi pozemskými a
nebeskými skutky. Každý pohyb člověka, který dává sám sebe,
je nádobou zasvěcení a síly. O jednom cadikovi se vypráví,
že všechny své údy tak posvětil, že každým krokem spojoval
navzájem světy. „Člověk je jako o zem opřený žebřík, jehož
vršek se dotýká nebes. A svým chováním, činy i slovy
zanechává stopy ve vyšších světech."
Zde je naznačen smysl avody, vycházející z hloubky starožidovské tajné nauky a osvěcující tajemství oné dvojitosti
zanícení a služby, jmění a hledání.
V dvojitosti se prostřednictvím stvořeného světa a jeho skutků
Bůh rozštěpuje na Boží bytost, elohut, která tvorům uniká;
a na Boží slávu, šechinu, která přebývá ve věcech, putuje,
bloudí, je rozptýlena. Teprve spása sjednotí obě ve věčnosti.
Prostřednictvím služby však dostává lidský duch možnost
přiblížit šechinu jejímu prameni a umožnit jí, aby se do něj
vrátila. A v tomto okamžiku návratu, nežli bude muset opět
sestoupit do bytí věcí, utichnou zmatky, vanoucí životem
souhvězdí, vyhasnou pochodně velkého zotročení, vyklouznou důtky z rukou osudu, bolest světa se zastaví a pochopí:
milost milosti se zjevila, požehnání opět skanulo na nekonečnost. Dokud moc zmatku nezačne opět stravovat Boží slávu
a vše nezačne znovu od začátku.
To je smysl služby. Pouze modlitba za šechinu je doopravdy
živá. „Skrze svou nouzi a své nedostatky zná nouzi šechiny
a modlí se, aby nedostatky šechiny byly naplněny a aby se jeho
prostřednictvím uskutečnilo sjednocení Boha a jeho slávy..."
Člověk by měl vědět, že jeho utrpení je důsledkem utrpení
šechiny. Je „jedním z jejích údů" a ukojení její touhy je
i pravým ukojením jeho vlastní touhy. Nemá dělit vykoupení
na nižší a vyšší, aby nebyl jako ten, kdo ničí věčnou setbu
a působí rozdělení, nýbrž vše má činit jen pro povznesení
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nádhery, a vše se vyřeší samo od sebe a jeho vlastní utrpení
se utiší, utiší-li se utrpení vyšších kořenů. Neboť vše, vyšší
i nižší, je jedno. „Já jsem modlitba", praví šechina. A jeden
cadik řekl: „Lidé se domnívají, že se modlí před Bohem, ale
není tomu tak, protože modlitba sama je božstvím."
V úzkém prostoru k sobě samému zaměřeného já se nemůže
modlitbě dařit. „Když se někdo modlí v utrpení či v těžkomyslnosti, která jej ovládá, a myslí si, že se modlí v bázni před
Bohem, nebo když se někdo modlí v radosti či osvícení ducha
a myslí si, že se modlí v lásce k Bohu, pak jeho modlitba není
ničím. Neboť ona bázeň je jen smutkem a ona láska pouhou
prázdnou radostí."
Vypráví se, že Baalšem se jednou zastavil na prahu nějaké
modlitebny, nechtěl jít dál a s nevolí prohlásil: „Nemohu
dovnitř. Ten dům je přeplněný naukou a modlitbami." A když
se jeho průvodci divili, neboť se jim zdálo, že nemůže být lepší
pochvaly, vyložil jim: „Slova, která tu lidé přes den vypouštějí
z úst bez pravého soustředění, bez lásky a milosrdenství,
nemají žádná křídla. Zůstávají mezi zdmi, dřepí u země, vrší
se na sebe jako tlející listí. Celý dům je tím mumláním přeplněn
k prasknutí a pro mě už nezbývá místo."
Dvě věci se mohou stát pro modlitbu překážkou: pronáší-li
se modlitba bez intence, a rozprostírají-li se činy toho, kdo
se modlí, mezi jím a nebem jako těžký mrak. Překážku lze
odstranit jen tehdy, zdokonalí-li se ten člověk ve sféře
zanícenosti a očistí-li se její milostí, nebo jsou-li jeho spoutaná
slova uvolněna nějakou jinou zanícenou duší, která je spolu
se svou modlitbou vynese vzhůru. Tak se o jednom cadikovi
vypráví, že při modlitbě obce stával dlouhou dobu beze slova
a bez pohnutí a teprve potom se začal sám modlit, „stejně jako
kmen Dan, který táhl až na konci tábora a sbíral vše, co ostatní
poztráceli"; jeho slova se stávala rouchem, do jehož záhybů
se schovávaly nemohoucí modlitby a byly vynášeny vzhůru.
Nežli se tento cadik začal modlit, říkával: „Spojuji se s celým
Izraelem, s těmi, kdo jsou větší než já, aby se skrze ně můj
duch vznesl, a s těmi, kdo jsou menší než já, aby byli skrze
mě pozvednuti."
To je však tajemství společenství, že nejen nižší potřebuje
vyššího, nýbrž i vyšší potřebuje nižšího. A v tom spočívá
i další rozdíl mezi stavem extáze a stavem služby: hitlahavut
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je cestou a cílem jednotlivce; nad propastí se pne jediné lano,
připevněné ke dvěma tenkým stromkům, jimiž neustále otřásá
vichr, a v osamění, pod zataženým nebem se na ně pokládá
noha odvážlivcova. Zde není lidského společenství, ani
v pochybách, ani v majetku. Ale služba se otvírá mnoha duším
v jejich sjednocení. Nevede sice k těm nejposlednějším tajemstvím, naproti tomu však není zatížena temnými úzkostmi.
Není to lano, nýbrž most. Provazochodce očekává milující
náruč, poutníkům se za mostem otevírá královská komnata.
Extáze netouží po ničem než po svém naplnění v Bohu, noří
se do něj bezvýhradně. Ve službě žije záměr, „kavar.a". Ti,
kdo chtějí, spojují se navzájem, aby vytvořili větší jednotu a
moc. Existuje služba, kterou může uskutečnit jen společenství.
Baalšem vypravoval toto podobenství: Lidé stáli pod velmi
vysokým stromem. A jeden z těch lidí měl vidoucí oči, a viděl:
na vrcholku stromu sedí nádherný pták. Ostatní však ptáka
neviděli. A toho člověka se zmocnila veliká touha ptáka chytit;
bez něj nemohl odejít. Strom byl však příliš vysoký, a ani
žebřík tam nebyl. Ale ta velká a mocná touha poradila duši
toho člověka, aby vzal lidi, kteří tam s ním stáli, a postavil
je na sebe, jednoho každého na ramena druhého. On sám pak
vystoupil až nahoru a ptáka lapil. A lidé, ačkoli mu pomáhali,
nevěděli nic o tom ptáku a nespatřili ho. On však, který ptáka
viděl, by ho bez jejich pomoci nezískal. Kdyby však býval
byl jediný z nich opustil své místo, onen člověk by se zřítil.
„A Mesiášův chrám je v knize Zohar nazýván ptačím hnízdem."
To však neznamená, že jen cadikovu modlitbu by Bůh přijímal
a jen ta že by byla milá v jeho očích. Žádná modlitba není
silnější a nedere se přímější cestou k Bohu skrze všechny
nebeské světy nežli modlitba prostého člověka, který se neumí
vyjádřit a nabízí Bohu jen ono nenalomitelné „musím" svého
srdce. A Bůh to přijímá tak, jako přijímá král noční zpěv
slavíka ve své zahradě, který mu zní sladčeji nežli poklony
knížat v trůnním sále. Chasidské legendy nabízejí nepřeberné
množství příkladů přízně, jíž jsou zahrnování neobratní,
i příběhů o moci jejich služby. Uveďme tedy alespoň jeden.
Jakýsi vesničan, který býval každý rok o „strašných dnech"
v Baalšemově modlitebně, měl chlapce. Ten chlapec byl
mdlého rozumu a nebyl schopen rozeznat ani písmeno od
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písmene, o smyslu svatých slov ani nemluvě. Otec jej
o strašných dnech s sebou do města nebral, protože hoch nic
nechápal. Když ale dovršil třináctý rok života a stal se
odpovědným před Božími zákony, vzal jej otec na Den smíření
s sebou, aby snad z nevědomosti během postu třeba něco
nepojedl. A ten chlapec měl píšťalku, na kterou si pískal
v poli, když pásal ovce a telata. Tu píšťalku si dal do kapsy
svých šatů bez otcova vědomí. Proseděl celé hodiny v modlitebně a nevěděl, co říci. Když ale zazněla modlitba musaf,
obrátil se na otce. „Tatínku, mám s sebou píšťalku, chtěl bych
na ni zahrát." Otec se velmi rozzlobil a okřikl ho: „Opovaž
se to udělat!" A chlapec se přemohl. Když ale přišla modlitba
mincha, ptal se znovu: „Tatínku, dovol mi přece vyndat tu
píšťalku." Když otec pochopil, jak velice se chce chlapcově
duši pískat, rozhněval se doopravdy a položil ruku na kapsu
hochových šatů, aby syn nemohl píšťalku vytáhnout. Ale
začala modlitba neila, a světla se chvěla večerním soumrakem,
a srdce hořela stejně vytrvale jako ta světla, a ještě jednou
prošlo modlitebnou unaveně, leč zpříma osmnáct požehnání,
a velké doznání se naposledy vrátilo a položilo své čelo na
prkennou podlahu před stánkem Hospodinovým a rozpřáhlo
paže - ještě jednou, nežli se večer skloní a Bůh rozhodne.
Chlapec to nemohl vydržet, vytrhl píšťalku z kapsy a rozezněl
ji naplno. Všichni sebou trhli a zmateně se rozhlíželi. Ale
Baalšem se zvedl a řekl: „Kletba je proražena, hněv se rozptýlil
nad tváří země."
Tak je každá služba, pocházející z prosté nebo vyrovnané a
nerozdvojené duše dostačující a dokonalá. Existuje však ještě
vyšší stupeň. Neboť ten, kdo vystoupil od avody k hitlahavut,
ponořil do ní svou vůli a jedině z ní čerpá své činy, překročil
mez jakékoli zvláštní služby. „Každý cadik má svůj zvláštní
druh služby. Nahlížejí-li však cadikim své kořeny a dospívajíli k Nic, mohou sloužit Bohu na všech stupních." Tak řekl
jeden z nich: „Stojím před Bohem jako poslíček." Protože
dospěl k dokonalosti a k Nic, ztratil svůj vlastní zvláštní
způsob, a „stál, připraven přijmout všechny způsoby, které
by mu Bůh uložil, jako tu stojí hoch, připraven vyřídit všechny
posílky, jak mu pán poručí." Kdo slouží v takové dokonalosti,
zvítězil nad prapůvodně danou rozdvojeností a vložil hitlahavut do srdce avody. Přebývá v říši života, a přece všechny
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zdi padly, všechny hraniční kameny jsou vytrhány, veškeré
rozdělení je popřeno. Je bratrem všech tvorů a cítí jejich
pohledy, jakoby to byly jeho vlastní oči, cítí jejich krok, jakoby
chodili po jeho nohou, jejich krev, jakoby proudila jeho tělem.
Je synem Božím a vkládá plaše a s jistotou svou duši do Jeho
veliké ruky vedle všech těch nebes a zemí a světů, o nichž
nic netuší; a jeho nohy jsou omývány mořskými proudy, do
kterých ústí všechny myšlenky i putování všech bytostí. „Činí
své tělo trůnem života a život trůnem ducha a ducha trůnem
duše a duši trůnem světla Boží slávy, a světlo jej obklopuje,
a on sedí vprostřed toho světla a chvěje se a jásá."
*

KAVANA: O ZÁMĚRU
Kavana je mystérium duše, která je zaměřená k cíli.
Kavana není vůle. Neusiluje o to, aby přesadila představu do
světa skutečných věcí; ani o to, aby zpředmětnila sen a učinila
jej hmatatelným a libovolně často zopakovatelným až do
sytosti. Nechce do vln dění vrhat kameny činů, které je na
okamžik rozčeří a udiví, nežli se vše opět vrátí k hlubokým
zákonům své existence; ani se jí nechce zažíhat jiskry na
zápalné šňůře řad pokolení, odkud čas od času vyšlehne
plamen, aby později nenápadně a bez rozloučení uhasl. Kavana
netvrdí, že velký vůz se koňům obtížněji táhne nebo že stavba
se má vztyčovat pod nespočetnými zraky hvězd. Kavana nemá
na mysli účel, nýbrž cíl.
Není však více cílů — je jen jeden. Pou\e jediný cíji neklame
a nezaplétá se do postranních uliček; do jediného cíle ústí
všechny stezky a žádná oklika se mu nevyhne: je to spása.
Kavana je paprsek Boží slávy, přebývající v každém člověku
a mířící k vykoupení.
Co je však vykoupení? Aby se šechina vrátila z vyhnanství.
„Aby odpadly všechny slupky z Boží nádhery a ona se očistila
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a spojila se se svým Pánem v dokonalé jednotě." A v tu chvíli
se zjeví Mesiáš a všechny bytosti budou vysvobozeny.
Někteří lidé mají po celý život pocit, že se to musí stát zde
a nyní. Neboť slyší bublat v propastech hlasy vznikání a cítí
klíčení věčnosti na poli času tak silně, jako kdyby se odehrávalo v jejich vlastní krvi, a oni nemohou myslet jinak, než
že tento či onen je ten vyvolený okamžik. A pořád víc a víc
je pálí jejich iluze, protože hlasy stále sílí a klíčení je stále
naléhavější.
Jeden cadik prý čekal na vykoupení s takovou vytrvalostí, že
kdykoli zahlédl na ulici hlouček, ihned se vyptával, co to
znamená a zdali to snad už nepřijíždí Mesiášův posel; a kdykoli
uléhal ke spánku, kladl svému sluhovi na srdce, aby jej
neodkladně vzbudil, kdyby se snad posel objevil. „Neboť
Spasitelův příchod byl do jeho srdce zasazen tak pevně, jako
když otec očekává návrat jediného syna a stojí a hledí do dálky
s touhou v očích a vyhlíží ze všech oken; a když se otevřou
dveře, spěchá se podívat, jestli to není syn."
Jiní jsou ale schopni kráčet podle Jeho míry, zároveň však
vidí místo i hodinu cesty a jsou si vědomi vzdálenosti
přicházejícího. Všechny věci jim ukazují svou nedokonalost,
zlé skutky tvorů k nim promlouvají a dech větrů jim nese
hořkost. Svět leží před jejich očima jako nezralý plod. V nitru
mají podíl na slávě, ale jakmile ze sebe vyhlédnou, vidí, že
vše je ve stavu boje.
Když velký cadik rabi Menachem prodléval v Jeruzalémě,
stalo se, že na Olivetskou horu vystoupil nějaký pomatený
muž a zatroubil na šofar. Nikdo jej neviděl, a mezi lidmi se
jako blesk rozletěla zpráva, že to jistě bylo ono zatroubení
na šofar, kterým se zvěstuje vykoupení. Když se ta zvěst
dostala až k rabímu, otevřel okno a vyhlédl ven. A řekl: „Nic
se nezměnilo."
Toto je však cesta vykoupení: aby všechny duše a jiskry duší,
které odpadly od praduše a klesly pratemnotou světa nebo
vinou času a byly rozptýleny do všech tvorů, uzavřely svou
pouť a navrátily se očištěné. Chasidim to vyjadřují v podobenství o knížeti, který započne hostinu teprve tehdy, až se
dostaví poslední host.
Všichni lidé jsou příbytky putujících duší. Duše pobývají
v mnoha bytostech a usilují o své zdokonalení. Ty však, které
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nejsou schopny se očistit, pohlcuje „svět zmatku" a ony
přebývají v loužích, v kamenech, v rostlinách i ve zvířatech
a toužebně očekávají hodinu svého vysvobození.
Ale všude kolem nejsou uzavřeny jen duše, nýbrž i jiskry duší.
Není věci, ve které by nebyly. Přebývají ve všem, co je. Každá
forma je jejich vězením.
A to je smysl a určení kavany: že člověk má za úkol pozvedat
padlé a osvobozovat uvězněné. Nikoli jen čekat, nikoli jen
nahlížet. Člověk má spolupůsobit na spáse světa. A právě to
je kavana: mystérium duše, zaměřené ke spáse světa.
Vypráví se o světcích, kteří se domnívali, že toho dosáhnou
ještě zde s vynaložením všech sil, a třeba i násilím, budouli natolik rozžhaveni milostí zanícení, že pro ně nebude nic
nemožné. A nebo v příštím světě, jak řekl jeden cadik, když
umíral: „Přátelé odešli a chtěli přivést Mesiáše, ale samou slastí
na to zapomněli. Já ale nezapomenu."
Ve skutečnosti však člověk může působit jen v oblasti, která
mu přísluší. Každý má svou sféru bytí, rozprostírající se široko
v čase a prostoru, a ta mu byla přidělena proto, aby ji spasil.
Místa zatížená nepravostmi a se spoutanou duší čekají na
člověka, který je navštíví s osvobozujícím slovem na rtech.
Jestliže se chasid na některém místě nemůže modlit a na jiném
ano, pak to první místo jej prosí: „Proč na mně nechceš
vyřknout svatá slova? A lpí-li na mně zlo, je na tobě, abys
mne vysvobodil." Také všechny cesty mají své tajemné určení,
o kterém cestující neví.
O některých cadikim se říká, že měli moc vysvobozovat
bloudící duše. Neustále, ale především během modlitby se
před nimi zjevovaly duše, které zbloudily ve věčnosti a
získávaly spásu z jejich rukou. Avšak i z vlastního popudu
mohli tito cadikim vyhledávat němé duše v zajetí nemocných
těl či v temnotě elementů a znali způsob, jak je pozvednout
ke spáse.
Tato pomoc bývá přirovnávána k obrovskému vozu, který
se ocitl uprostřed těch nejhroznějších nebezpečí, odkud jej
však může vytáhnout jen světec. „Kdo má duši, může se
vrhnout i do propasti, připoután pevně svými myšlenkami
jako lanem k jejímu hornímu okraji, a navráti se zpět. Kdo
má ale jen život, nebo jen život a ducha, nemá myšlení tříbené
povahou a zřítí se do hlubiny."
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Jestliže pouze omilostněný člověk klidného ducha se může
odvážit do temnot, aby pomohl duši, která je vystavena
zmatkům putování, pak ani tomu nejnepatrnějšímu z lidí není
zapovězeno pozvedat ztracené jiskry z jejich žaláře a vracet
je nazpět domů. Jiskry jsou všude. Jsou uvězněny ve věcech
jako v zapečetěných studnách, choulí se v nitru bytostí jako
v zazděných slujích, vdechují tmu a vydechují stesk, čekají;
a ty, které bydlí ve vesmíru, krouží nad světem jako můry
kolem světla a hledají místo, kam by se mohly nastěhovat a
získat tak vysvobození. Všechny čekají na svobodu.
„Jiskra kamene nebo rostliny nebo nějakého jiného stvoření
se podobá bytosti, která je vězněna v prostoru tak těsném,
že nemůže natáhnout ani nohy ani ruce a hlavu musí mít
skloněnu ke kolenům. Kdo však je schopen pozvedat svaté
jiskry, ten ji zachrání, ten ji vyvede na svobodu, a jeho čin
nebude srovnatelný s žádným jiným. Jako kdyby někdo
zachránil ze zajetí královského syna a přivedl jen nazpět otci."
Vysvobození se však nedosahuje pomocí nějakých zaklínacích
formulek nebo zvláštních předepsaných úkonů. Těm všem se
daří na půdě odlišnosti, která není půdou kavany. Není třeba
žádných skoků z obyčejnosti do zázračnosti. „Člověk může
každým ze svých skutků spolupůsobit na podobě Boží slávy
a pomáhat jí, aby vyšla ze skrytosti." Nerozhoduje materie
činu, nýbrž jen a jen jeho posvěcenost. Právě to, co činíš
v souměrnosti návratu nebo ve spojitosti událostí, právě tato
cvikem dosažená nebo vnuknutím získaná odpověď jednajícího na mnohostrannost požadavků chvíle, právě tato stálost
živoucího proudu se stává, je-li konána v posvěcení, spásou.
Kdo se modlí a zpívá ve svatosti, kdo ve svatosti jí a hovoří,
kdo si je vědom svatosti očistné lázně i obchodu, pozvedá
svým prostřednictvím spadlé jiskry a osvobozuje a obnovuje
pokleslé světy.
Každého člověka obklopuje přirozený okruh věcí, zabudovaný do široké sféry jeho působnosti, a je to právě on, kdo tyto
věci může osvobodit. Patří k nim bytosti a předměty, kterým
se říká majetek jednotlivce: jeho zvířata a jeho stěny, jeho
zahrada, jeho pastviny, jeho nářadí i jeho pokrm. Tím, že je
chová a užívá ve svatosti, uvolňuje jejich duši. „Proto má mít
člověk stále slitování se svými nástroji i s celým svým
majetkem."
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Ale i ve vlastní duši samotné bydlí jiskry, toužící po vysvobození. Většinou jsou to takové jiskry, které poklesly vinou
této duše v některém z jejich dřívějších životů, často se
projevují jako cizí, rušivé myšlenky během modlitby. „Když
se člověk modlí a touží po spojení s věčností, přicházejí cizí
myšlenky a přepadají jej: jsou to pokleslé svaté jiskry, které
prosí, aby je pozvedl a vysvobodil; a ty jiskry mu patří, jsou
spřízněny s kořenem jeho duše: síly, které má spasit, jsou jeho
vlastní síly." A skutečně je vysvobodí, navrátí-li každou
chmurnou myšlenku zpět k jejímu čistému prameni; vlije-li
každý pud, tíhnoucí k oddělenosti, do božského všepudu; a
nechá-li vše cizí vejít do své vlastní osobitosti. To je kavana
přijímání: uvolňovat jiskry z věcí, které nás obklopují a
osvobozovat ty, které se blíží z neviditelna. Existuje však ještě
jiná kavana, a to je kavana dávání. Nedrží ve svých pomáhajících rukou žádné zbloudilé paprsky duší: spojuje světy
navzájem a vládne v tajemstvích, vrhá se do žíznivých dálek
a dává se nekonečnu. Ani ona nemá zapotřebí žádných
zázračných úkonů. Jde cestou tvorby, a před všemi ostatními
podobami tvoření dává přednost slovu.
Řeč byla pro židovskou mystiku odedávna předmětem zvláštním a hrůzu vzbuzujícím: existuje pozoruhodná teorie
0 písmenech jako prvcích, z nichž se skládá svět a jejichž
vzájemným propojováním se otevírá nitro skutečnosti. Slovo
je propast, do které mluvící musí vstoupit. „Člověk má říkat
slova tak, jako kdyby se v nich otevíralo nebe. A jako kdyby
nebral slova do úst, nýbrž jako kdyby on do nich vcházel."
Kdo zná tu tajemnou píseň, která vynáší vnitřek ven, kdo tančí
svatý tanec, v němž se osamělá, vzácná slova spojují ve zpěv
dálek, ten je naplněn Boží mocí, „je, jakoby znovu stvořil nebe
1 zemi i všechny světy." Nenalézá svou říši jako člověk, který
osvobozuje duše, ale rozprostírá ji od výšky nebes až
k mlčenlivosti hlubin. I on však spolupůsobí na spáse. „Neboť
v každém znaménku jsou tři prvky: svět, duše a božství.
Vystupují a spojují se a sjednocují navzájem, a potom se spojí
i sama znaménka a stane se z nich slovo, a slova se sjednotí
v Bohu v pravé jednotě - proto v pravé, protože člověk do
nich vložil svou duši, a všechny světy se sjednotí a vystoupí,
a rodí se veliká slast." Tak člověk, který působí, připravuje
poslední všeobecné sjednocení.
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A jako nám avoda vyústila v hitlahavut, praprincíp chasidského života, ústí zde v hitlahavut i kavana. Neboť tvoření
znamená být tvořen: hýbe námi a ovládá nás božské. A stávat
se tím, kdo je tvořen, to je extáze: jen ten, kdo se ponoří
v nicotu absolutna, zakusí formující ruku ducha. Mluví o tom
i následující podobenství: Žádná věc na světě se nemůže
vnitřně přerodit a získat novou podobu, aniž by předtím
nemusela projít nicotou, jakýmsi „mezistavem". Je to síla,
která předchází stvoření, nazývá se chaos a žádná bytost v ní
nesetrvá. Tak se z vejce stává koláč a tak i semeno vzklíčí
teprve tehdy, když v zemi vzejde a zanikne. „A toto se nazývá
moudrost, to jest: myšlenka, nemající zvěstování. A tak je to:
chce-li člověk, aby z něj vzešlo nové stvoření, musí veškerou
svou silou dospět k vlastnosti Ničeho, a potom v něm Bůh
dá vzejít novému stvoření, a on bude jako nevysychající
pramen, jako nekonečný proud."
Je tedy smysl chasidské nauky o kavaně dvojí: aby se děl ve
svatosti požitek, zvnitřnění vnějšího; a aby se děla ve svatosti
tvorba, zvnějšnění vnitřního. A skrze svaté tvoření a svatý
požitek se děje spása světa.
*
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Jurij Mamlejev - Cesta
Viktoriánská pornografická literatura (recenze s ukázkami)
ČEŠTÍ
AUTOŘI
K. K. Kuchyňka - Banán
Vratislav Brabenec - V Torontu
Anonym — Vzpomínky na děcák
Zbyněk Hejda - Tři básně
Vít Kremlička - Chytráků je nadbytek
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Egon Bondy — Básně další
RR
INTERVIEW
Jarmila Bělíková a Olga Havlová hovoří s Olinkou Stankovičovou — „Chtěla bys být čarodějnicí?" - „Moc!"
Rozhovor RR s Miklósem Harasztim, Ferencem Kôszegem,
Gyorgi Vargou a Judith Vasárhelyiovou — 4x Maďarsko
ČLÁNKY,
ÚVAHY,
RR REPORTS,
RECENZE,
DOPISY,
DOKUMENTY
Helsinki Watch - Sl^y, krev a pláč (report z Afghánistánu)
Jefim Etkind — Ztracené ilu^e
Valerij Solfer — Zachraňte Rusko! Bijte Židy!
A. Finkielkraut — Jménem všech našich mrtvých
B. Karaglickij - Glasnost, sovětský tisk a rudí jelení
Sally Laird — „Cítím,
se musím vrátit" (interview s Nizemedinem Achmetovem)
L. Kolakowski - Cesta naděje
Marian Turski — Izraelské rozhovory
Boris Groys - Literatura soc-artu
Jiří Kolář — Několik poznámek k dejektnímu umění
Josef Teufel - Slavín, 24.05 (rr report)
Zasláno ^e Severní Koreje (dokument)
J. Snobi - Projekt Hovnung (dokument)
Josef Hradec — Z ghetta do sexshopu?
Matěj Krčma — Případ Horna Pigment
M. Chadima - Dopis redakci a čtenářům RR
P. Turnovský — K jedné kulinářské nechutnosti
K. K. Kuchyňka - Tři omluvy
Charlie — Pražská bur^a
Holky z Jižáku — Dopis redakci
Perry Stroiker (comics)
RESUMÉ
(Czech, English, German, Hungarian, Russian)

REVOLVER REVUE
nezávislý magazín
vychází v Praze
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Cena Jaroslava Seiferta

Nadace Charty 77 ve Stockholmu se obrací na českou a
slovenskou veřejnost s krátkou informací o Ceně Jaroslava
Seiferta a zároveň s prosbou o podporu této významné
literární ceny. Cenu Jaroslava Seiferta můžete podpořit jednak
svými návrhy na dílo, které by mělo být Cenou Jaroslava
Seiferta odměněno, a jednak finančním příspěvkem.
Cenu Jaroslava Seiferta zřídila Nadace Charty 77 ve Stockholmu v lednu 1986 krátce po Seifertově skonu, aby jí uctila
památku tohoto klasika české literatury a prvního československého nositele Nobelovy ceny za literaturu. Snahou Ceny
je podněcovat a podporovat rozvoj české a slovenské literatury doma i v cizině.
Cena Jaroslava Seiferta je udělována každoročně za vynikající
české nebo slovenské literární dílo, vydané v posledních třech
letech. Vydáním se rozumí vydání v Československu
i v zahraničí, případně v samizdatu.
Poprvé byla Čena Jaroslava Seiferta vyhlášena 22. září 1986,
v předvečer nedožitých básníkových 85. narozenin. Byl jí
odměněn Dominik Tatarka za trilogii „Písačky". Cenu Jaroslava Seiferta za rok 1987 dostal Ludvík Vaculík za své
fejetony. Letošní Cenou byl poctěn básník Ivan Diviš za
sbírku Žalmy.
O udělení Ceny Jaroslava Seiferta rozhoduje porota, sestávající z předních československých spisovatelů a kritiků. Členství v porotě není trvalé, ale mění se podle zásad, určených
ve stanovách. Nynější porota má tyto členy: Antonín Brousek,
Jiří Gruša, Antonín J. Liehm, Sylvie Richterová, Josef
Skvorecký, Jan Vladislav a dva literáti žijící v Československu.
Porota rozhoduje o udělení Ceny na základě návrhu, které
podávají jak členové poroty, tak také veřejnost. Je proto velmi
důležité, aby všichni znalci a příznivci české a slovenské
literatury podali návrh na udělení Ceny Jaroslava Seiferta pro
rok 1989, a tak přispěli k tomu, aby porota mohla provést
své rozhodnutí na základě co největšího počtu dobře uváže110

ných návrhů, a aby tak Cenou Jaroslava Seiferta bylo vždy
odměněno dílo skutečně nejhodnotnějšt.
Návrhy na Cenu se stručným zdůvodněním (v případě méně
známého či málo dostupného díla) zašlete do 15. února 1989
tajemnici výboru pro Cenu Jaroslava Seiferta na adresu:
Miloslava Slavíčková, Slaviska institutionen, Lunds universitet, Finng. 14, S-223 62 Lund, Sweden.
Cena Jaroslava Seiferta obnáší cca 30.000 SEK. Je financována
z prostředků Nadace Charty 77 a z podpory kulturních
organizací a jednotlivců. Abychom mohli každoročně udělovat Seifertovu cenu, která, jak vidíte, je dotována značnou
finanční částkou, potřebujeme vaši finanční pomoc. Budeme
vděčni za každý, i sebemenší příspěvek, protože bychom byli
rádi, kdyby Ceně Jaroslava Seiferta poskytl svou podporu co
nejširší okruh naší -veřejnosti. Každá finanční podpora je pro
nás, a hlavně pro naši literaturu, i podporou morální. Finanční
příspěvek je možno zasílat šekem nebo mezinárodní poštovní
poukázkou na kterékoliv z níže uvedených kont Nadace
Charty 77 s poznámkou „Cena Jaroslava Seiferta".
Všem, kdo jakýmkoli způsobem účinně podpoří Cenu Jaroslava Seiferta, a tím i českou a slovenskou literaturu, která
se už po dlouhá léta vyvíjí za mimořádně obtížných podmínek,
za tuto podporu předem srdečně děkujeme.
František Janouch
předseda správního výboru
Nadace Charty 77
SWEDISH P O S T G I R O 194164-0
COMMERZBANK
HAMBURG,
Zweigstelle Hoheluftchaussee, 36/79800, Bankleitzahl 200 400 00.
SOCIÉTÉ D E BANQUE SUISSE, 1211 Geneve, rue de la
Confederation, CO-254, 186.
S-E-BANKEN, SWEDEN 5398-1004752.
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