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Milí přátelé,
poprvé po osmi letech je redigována tato revue svobodně v Praze
a bez překážek volně distribuována v Československu. Od roku
1983 vycházela ve Vídni a ke svým čtenářům doma měla ne
vlastní vinou často dál, než ke čtenářům v zámoří.
V exilu revue takového typu nemůže uživit samá sebe (natož autory a redaktory). Dovolujeme si na tomto místě velmi poděkovat
těm několika jedincům a institucím, kteří a které mohli pomoci
a pomohli: pánové Pavel Tigrid, Václav Havel, Karel Jan
Schwarzenberg, Fond Charty 77 ve Stockholmu, Vilém Brzorád
a International Literary Centre v New Yorku, Jiří Pelikán a Skupina Listy, spolkové kancléřství Rakouské republiky a National
Endowment forDemocracy ve Washingtonu. A celá vytrvalá
a věrná čtenářská obec českého a slovenského exilu, těch čtenářů,
kteří se v nelehkých podmínkách adaptace nerozpustili v atomizovaném maloměstě exilu a zůstala jim chuť sledovat nepříliš jednoduchou fázi vyzařování určité části československého umění.
Jak jsme několikrát v redakčních poznámkách během posledních
let napsali, nemáme potřebu se jako umělecká revue více definovat a sebevymezovat. Volně jsme navázali na některá periodika
let šedesátých (Tvář, Sešity) i na samizdatové pokusy konce let
sedmdesátých (např. Zebra). Exiloví recenzenti PATERNOSTER
definovali jako revui českého undergroundu, což nebylo zdaleka
přesné, ačkoliv to nejlepší, co v podmínkách českého uměleckého
undergroundu vzniklo, bylo občas profilujícím materiálem
jednotlivých čísel.
Na struktuře ani obsahu revue nechceme nic podstatného měnit.
Je však zřejmé, že nové podmínky, v kterých revue vychází, nám
dovolí do jisté míry eliminovat některé oblasti, kterými se
PATERNOSTER zabýval, a které již mají vlastní tribunu (např.
písničkáře - PATERNOSTER ciskl texty více než třiceti autorů
z tohoto okruhu). Pokusíme se naplňovat dál naše původní
předsevzetí - nebýt časopisem o umění, ale představovat
především autentické, živé umělecké tvary a kreativní duchovní
výkony. Pokusit se o to, aby stále jediným kriteriem při výběru
textů pro PATERNOSTER bylo to, čemu se obecně říká dobré
umění - při vědomí všech úskalí takové kvalifikace. A chceme
také tisknout to nejlepší a nadčasové z minulých ročníků - ostatně už v tomto čísle jsou takové texty.
Těšíme se, že budeme vzbuzovat váš čtenářský zájem tak, jak se
nám to dařilo doposud v podmínkách neporovnatelné svízelnějších.
Vaše redakce
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TŘI
BÁSNĚ
PETRA
KRÁLE
Spolu
Jacquesu Darrasovi
Jedni z nás
černí vdovci
natočení zpět k matkám
Druzí
nerozhodní
ze stínu do světla
Rozžatý den
se držel vzadu
Zřejmost
drážděná tlampači
Spolu
a pro nic
jsme tak okamžik
postáli
v Lausanne na nádraží
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Cyklistika
Táně a Romanovi
Dokud to jede
vím
Tělo kreslí rovnou
do krajiny
Dávný les opustil obraz
Obmyká stoupající
vysmoleným chrámem
včetně kadidla z hloubky
Údiv je kostelík
za vodou
Na jazyku už
svrbění vrbiček
Osika stříbřená třasem
do naha
Pod hřeben útěk pohádek
nerozlučně s prvními hříchy
V mlází u cesty nic neschází
z pokladu vůní
Slunce
do nás vidí
Jenom křehkost nás
otvírá
Bez vzdechu proťatý
zlatým pádem v dálce

Sami sebou
ve vysměj čených vsích
Suchý jazyk táh
dávnými sály
drhnul bílou silnic
pro hebkost třísel
pro ostrý sun listí
zřetelných klenotů
Vím basy rašelinišť
tvrdí krajinu
Pít střemhlav z vypálené stepi
Průzračnou spáru kundí křišťál
Můžou mi
Můžou se dál bahnit
hrnout se slinit prachy
ach ve světě
Podél cest jenom přesnost kůží pergamen tabák
Kůže pro vnady koní pergamen snad pro moudrost
zmlklých andělů
Tabák pro dědka v nás
Nevíme rozhlížím se dál.
ze všech mostů
Vyhrknu zhupem na vrch svahu
Odměnou vyjde vstříc letmý třpyt
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Nazrzlé neznámé z vlaku do Paříže, srpen
Krhavým okem píšu
do tvého
zelená skleněnky plné slizu a mlčení
cizího moře
rozťaté rzivým sluncem jak ji valíš
vstříc před bílou stěnou
Zranění úst Pocuchané kštice proti pusté
bílé jako výbuch a křik
Čas dusá tam a zpátky
v nápravách Válečné
konvoje s povzdechem
zas táhnou skrz vagóny
Zvedané vlnou dávnou
hrůzou jsi zvíře transportů
Lampa nehašeného těla
planoucí v nahém dome z let plenění

VLASTA
TRESM
v

v v /

STUTTGART
MCBETH
...jako jsem v Praze nejraději sedával nebo postával ve výčepu,
v prostoru pro denní hosty, hnedka u pípy, v mozku, cpu se i teď,
od doby co jsem bez státní příslušnosti, nejblíž k centru toho
kterého lokálu. A jako jsem nábožně naslouchal libeftštině, karlínštině, žižkovštině, poslouchám stejně rád Turky, Araby, Reky
nebo právě jako t e ď - Španěly. Nejspíš si také stěžují na starou,
na mistra, na fotbal. Nebo si nestěžují, nevím.
*

Seděl jsem s druhým pivem a s účtenkou se dvěma čárkami
u stolu pro dva, pár metrů od barového pultu. Vysoké barové
židličky byly, až na tři, obsypány chlápkama v bílých košilích
s lesklými Černými vlasy na límci. Na vlasech byla ještě vidět
napomádovaná vlnka, napomádovaný kroužek. Vlnka kolem dokola vlasů, vlnka jako od svatozáře, kterou tam vymáčkl klobouk.
Klobouk chlápci, hnedka jak vešli, naučeným pohybem hodili na
věšák u dvéří. Komu spadl na zem, začervenal se, ale nebylo to
vidět. Stěna za barovým pultem byla vytapetovaná pohlednicemi
se španělskými motivy. Mezi nimi, na skobě, tamburína a kastaněty. A pod řadou na držácích připevněných lahví - visely tam
jako minimaxy - pod flaškou s vinětou Tequila, se za sklem
v pozlaceném rámečku usmívala jedenáctka Reálu Madrid. Většina štamgastů co přišli, vyparádění, po večeři, cucala brčkem
rudý nápoj s kostkami ovoce u dna.
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Dopoledne jsme v divadle zkoušeli začátek, třetí scénu, Macbethovo „entrée". Do naprosté tmy začnu hrát „dramatischen
Akkord", jak si přál režisér, blikne bodový reflektor, pomalu se
rozednívá, objevuje se celá scéna, já přidávám a v nejlepším,
když se naplno rozzáří všechny reflektory, zmlknu.
- Auftreten drei Hexen! - , zavřeští jedna z čarodějnic a já
k tomu čaruju na dvanáct strun.
- Macbeth ist nah! - , zavlní se opona a vejde královrah se svou
budoucí obětí - Banqem.
- Tvé děti budou králi - , říká mu se závistí v hlase Macbeth.
- Noch einmal, bitte! - ozval se ze tmy prázdného hlediště
hlas.
- Pustá pláň, hrom a blesk! - Auftreten drei Hexen! A vešly i sem, do španělské hospody „La Concha" ve stráni nad
Stuttgartem, kam jsem po zkoušce zašel na čtyři piva. Černovlasé, s tmavou pletí, v rozevlátých květovaných sukních a blůzách
se širokými rukávy. Jedna, ta první, v dlouhých červených rukavičkách. Rozesadily se na poslední volné židle u baru a každá
dostala od barmana brčko a buclatou sklenici jako krev rudé
tekutiny. Barman otřel zástěrou mokrá kolečka na pultu, podíval
se na mne, dám-li si repete a já kývl. Podívaly se na mne i čarodějnice, zachichotaly se a srazily hlavy dohromady. V uších se
jim kinklaly veliké zlaté náušnice. Jako cikánkám, věštkyním.
Čekal jsem až trochu klesne pěna, hrál si s účtenkou a cípem
kostkovaného ubrusu a prohlížel si plakát, zvoucí kdysi na býčí
zápasy. „Plaza de Toros Monumental!" Na plakátě posunovač
v těsných, zlatem vyšitých pracovních kalhotech. Červeným praporkem šíboval do vrat jatek rozzuřeného býka. Podobné plakáty
byly tu a támhle přilípnuté na všech stěnách, jakoby zakrývaly
šmouhy na zdi. „Plaza de Toros Monumental!" V tmavé chodbičce, od lokálu oddělené závěsem z dřevěných korálků, svítil ze tmy
veliký skleněný box. Hrací automat, akvárium malých černých
gramofonových skalárů. Talíř přehrávače se bůhvíproč naprázdno otáčel.
Venku na ulici se ozval automobilový klakson, fanfára tří tónů.
Před vchodem zastavil čumák bílého auta, zmlkl motor a klaply
dvířka. - Mac ...! - , zavřeštěla jedna z čarodějnic, ta s rudými
rukavicemi a všichni se otočili ke dveřím. Stál v nich! Ve vypa7

sovaných kalhotech, botách na vysokém podpatku, v kožené vestičce, bez klobouku, s právě zapálenou cigaretou pod knírkem,
mhouřil lesklé oči před kouřem a podupával. Herci takovému
vstupu obdivné říkají „entrée". Těch několik krůčků, které musel
přejít ode dveří k barovému pultu, to byla jedna veliká krása!
Monumental! Paso doble! Tanec s prdelkou sevřenou jednak
úzkými kalhotami, druhák temperamentem. Dělal krůčky podobně jako já před lety, na celostátní spartakiádě, když se mi
předpisové červené trenýrky po posledním cviku zařízly příliš
hluboko kam neměly a já musel s ostatními cvičenci namířit
k Bráně borců a oběma rukama radostně mávat, jak bylo předepsáno. Radostná jar. Trenýrky jsem nechal, kde byly, díval se na
nás pan prezident.
Ale tenhle Španěl, Mac, asi takový problém neměl. Dolouskal
k baru, poslední lousknutí prstu patřilo barmanovi. Barman
kývl, naplnil červeně sklenici a ponořil do nijako splávek, brčko.
Oboje Mácovi podal. Mac poplácal několik chlápků po ramenou,
usmál se na ně a stále podupával špičatou botou na vysokém
podpatku. Jedné z čarodějnic dovolil, aby se s ním víc přivítala
než druhé. Té s červenými prsty. Odložil cigaretu do veliké mušle, která sloužila jako popelník a zatáhl z brčka. Rudě se zbarvilo.
A teprve teď, zezdola, zpod obočí, se rozhlédl i po ostatních hostech „La Concha". Seděl jsem tam už jenom já u půllitru třetího
piva a vedle mne o stěnu opřený futrál s mojí kytarou. Sjel očima
po víku a nejbližší čarodějnice ho zatahala za rukáv košile. Cukl
sebou. - Mac...-, řekla mazlivě, přitáhla si za vlasy jeho hlavu
a něco mu pošeptala. Mac hlavou zavrtěl, ale nijak přesvědčivě
a hmátl do mušle pro cigaretu. - Mac...-, zašišlala krasavice
naléhavěji a ostatní dvě se přidaly. Postavil upitou sklenici na
pult a sáhl si k pasu. Na poutku kalhot se mu na řetízku klimbaly
malé kleštičky na stříhání nehtů. Ostré nože, čelisti těch klešti
ček, se chviličku zatřpytily, řízly do přítmí. Maci si prohlédl nehty
pravé ruky, bříškem palce po nehtech přejel a kleštičky pustil
k pasu. A opět tím spartakiádním krokem, s cigaretou v knírku,
namířil ke mně. Po cestě louskal prstama levé ruky. - Pasala! Až když ukázal na futrál s kytarou, pochopil jsem co chce. - Bitte - ,
řekl jsem co nejchladněji, jak se ve španělské krčmě sluší.
Položil pouzdro na židli cvakl zámečkem a z červeného sametu opatrně vyndal mých dvanáct strun. Špičkou pravé boty
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pouzdro na židli krapítek posunul, aby se mu tam bota vešla také.
Kytaru opřel o koleno a palcem přejel jednu dvojici strun po
druhé. Podle toho jak zavrčel, byl asi spokojen. Tři krasavice se
na vysokých židličkách natočily směrem k nám, každá v puse
brčko, ve kterém, teď rychleji, pulsovala rudá tekutina. Taky
chlápky zvuk strun otočil, podráždil jim chřípí, jako kus červené
látky býka. Lokty opřeli o hranu pultu a bříško palce přitiskli na
prostředník. Mac zahodil hořící cigaretu na zem, nahmátl durový
akord a pravou začal do strun horkokrevně brnkat, jakoby sklepával teploměr. Bylo to hezké, krásné, a když Mac začal zpívat
a jeho čarodějnice se přidala, stálo to za to. Díval jsem se, jak
pramínek kouře z cigarety na zemi tančí, jak se vlní a natřásá,
dokud cigareta nezhasla. Mac špičkou boty telegrafoval do sedadla židle SOS, SOS, chlápci totéž louskali a v refrénu se i oni
přidali se zpěvem. U pasu na poutku kalhot Mácovi poskakovaly
dva ostré stříbrné půlměsíce kleštiček na nehty. Byly rozevřené
jakoby se usmívaly, řezaly, štípaly. To flamengo, které Mac
předvedl, to byla korida, horečka. Bitva s rytmem „Plaza de Toros
Monumental!"
Během skladby vešly do „La Concha" skupinky dalších hostů.
Všichni tmaví a krásní jako tři čarodějnice v první scéně. Hned
u dveří sundali s hlavy klobouk a hodili ho na obsypaný věšák.
Komu spadl na zem, začervenal se, ale nebylo to vidět. Venku na
nárazníku bílého sportovního auta se střídavě odráželo zelené
a červené světlo. Těmi barvami žongloval semafor před výkladní
skříní protějšího rohového obchodu s nábytkem. A teprve z ní,
z výlohy, světla vystřelila, přelétla ulici a z nárazníku bílého
auta se odrazila ke mně. Dovnitř „La Concha", ke stolku pro dva.
Takže jsem věděl, jestli chodci za dvěma rohy mají zelenou nebo
červenou. A v rytmu, kterým semafor barvy měnil, se „La Concha" plnilo. Dávka nových hostů vešla do lokálu vždy, když na
nárazníku a tudíž i na semaforu za dvěma rohy svítila červená.
To než přešli celý blok, zahnuli do dveří a hodili klobouk na
přeplněný věšák. Mac spustil druhou skladbu. Ostatní zpívali
a tleskali nebo jen tak do rytmu mávali brčkama a rozstřikovali
rudé kapky kolem sebe. Díval jsme se ven na červenozelený
Bif tronom. Noha pod stolem mi sama od sebe začala podupávat,
vo % o pomoc, ani jsem jí to neporučil.
Při posledním akordu vešel do „La Concha" svátečně vyšňoře9

ný muž. Asi šedesátiletý, s důstojně vypjatou hrudí, se ve dveřích
zastavil a sundal z černých vlasů světlý klobouk. Vlasy se mu
leskly stejně jako veliký prsten na malíčku. Barman vystřelil od
pultu, do zástěrky si otřel roztleskané dlaně a úslužně se před
malíčkem postavil. - Seňor Willi - , řekl, spíš zašeptal a ostatní
také zahučeli. - Seňor Willi! - Jeden přes drahého sahali k hlavě, ke kroužku od svatozáře, smekali imaginární klobouk a tiskli
si ho s poklonou na prsa. - Seňor Willi! - Seňor Willi je pozdravil
velikým masívním prstenem a podal barmanovi svůj klobouk.
Barman se cosi zeptal, sendr Willi se pomalu rozhlédl lokálem
a malíčkem ukázal na mne. Barman zasyčel „Si seňore!", uklonil
se a španělskou němčinou mi zkoušel říct, vysvětlit, že, - Seňor
Willi ... Herr Willi... Mister Willi... pan Willi... - Nemusel se
namáhat, pochopil jsem to i bez jeho překladu. Vstal jsem s půllitrem a účtenkou ze židle a židli od stolku mírně odsunul, aby se
za ní mohl seňor Willi vsoukat. - Gracias —, řekl, a na chvilku,
krajíčkem očí se na mne podíval. Když už seděl, prstem v ohromném prstenu ukázal na druhou židli u stolku. - Gracias - , řekl
jsem teď já a na krajíček se posadil. Myslím, že všichni ti, co
smekali a na prsa tiskli svatozáře, co se co nejsrdečněji seňoru
Willimu klaněli, do jednoho záviděli. Seňor zakašlal a trošku se
na židli vyklonil do strany, jako spolujezdec v zatáčce při silničním závodu sajdkár. V této pozici řekl barmanovi svoje přání: „Si
seňore", barman několikrát kývl a odběhl. Projeli jsme první
zatáčkou. A to byl zřejmě pokyn pro ostatní i pro mne, abychom
přestali s očumováním. Chlápci se naposledy rozpačitě usmáli,
zakašlali a poposedli na židličkách. Já ani to. Čarodějnice zatahala červenými prsty Maca za rukáv košile. Mac bříškem palce
přejel po strunách a když se od našeho stolu neozvalo žádné
nesouhlasné zavrčení, začal hrát. Seňor Willi se díval jako před
chvílí já, alespoň mi to tak připadalo, do tmavé uličky za korálkový závěs, na marně a zbytečně se otáčející talíř hracího automatu. Chlápci od baru tiše broukali a barman na stolek před
seňora, na kulatý papírový ubrousek, postavil sklenku i s rudou
tekutinou a brčkem. Seňor upil a jako když louskne, dvakrát,
třikrát mlaskl. - Samba, samba, samba... - , zpívali ti u baru.
Seňor Willi se díval do tmavé uličky za korálkama, já popíjel pivo,
poslouchal sambu a díval se na nárazník bílého sportovního auta,
zaparkovaného u chodníku před „La Concha".
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Ve chvíli, kdy barman přinesl seňoru Willimu na stříbrném
podnose pečenou rybu s půlměsícem citrónu v tlamě a popřál mu
dobrou chuť, ozvalo sě ode dveří: - Buenos noches -. Pozdravila
nás všechny silueta s šestistrunnou kytarou na vyšívaném popruhu přes rameno. Za ní se rozsvěcovalo a zhasínalo střídavě
červené a zelené světlo. - Malkolm! - , křikly čarodějnice. Ty bez
rukavic radostně. Vešel, uklonil se k našemu stolku a pohnul rty,
jakoby říkal: - Dobrou chuť, seňore Willi A seňor Willi, než
sáhl po příboru, pohnul hlavou a přivřel oči. Malkolm sundal
kytaru a opřel ji jako meč o zeď pod věšákem na klobouky. Podal
kolem dokola ruku chlápkům na židličkách, poplácal je po zádech
a nakonec napřáhl ruku k Mácovi. Ukázal na jeho, moji, kytaru
a zvedl obočí. Mac pohodil hlavou ke mně a Malkolm se usmál.
Já snad také. Mac mu kytaru nabídl, ale Malkolm zavrtěl hlavou,
pokrčil rameny a zvedl si před obličej levou ruku. Pak totéž gesto
v obráceném pořadí udělal na mne a navíc se zatvářil, jako by
něčeho litoval. Nerozuměl jsem tomu. Barman mu přes stůl
podal, co jiného, bachratou sklenici s kostkami ovoce a rudým
nápojem. Jak se Malkolm pro sklenici natahoval, zachytil podpatkem boty o vyšívaný popruh své kytary. Seňor Willi zakašlal,
zakuckal, jako by spolkl rybí kůstku. Kytara sjela po stěně,
zarachotila, zakymácela se, ale Malkolm ji v poslední chvíli zachytil. Ze sklenky na kytaru vyšplíchly dvě tři kapky. Malkolm
sklenku postavil na pult, kytaru otřel a došel s ní do uličky za
korálkový závěs. Opatrně kytaru položil na nepotřebný, nehrající
automat. - Malkolm! - , křikl na něj seňor Willi, - Toca! - , a sáhl
po ubrousku. - Si seňor - , řekl Malkolm, zvedl kytaru a vyšívaný
popruh si přehodil přes hlavu. Ale obráceně než já nebo Mac.
Prsty pravé ruky položil na hmatník a strun se dotkl prstama
levé ruky. Malkolm byl levák. Macova čarodějnice šťouchla Maca
palcem rudé rukavičky do žeber, podívala se na seňora Williho,
zbělala a vystoupily jí lícní kosti. Ostatní dvě čarodějnice se
natáhly přes barový pult a ze stěny si podaly jedna tamburínu,
druhá kastaněty.
Malkolm hrál pomalu v mollových akordech. Jemně a pomalu.
Když začal zpívat, jen tak tiše, bez halekání a dupání a čarodějnice čarovat na bubínek a kastaněty, zaslechl jsem, jak si seňor
Willi tiše brouká. Ostatní se mlčky dívali do svých sklenic na
houpaj ď se hladinu a nejspíš vzpomínali na Madrid, na koridu,
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na ... Mac si ani nebroukal, ani nevzpomínal. S kamennou tváří
se díval Malkolmovi na prsty pravé ruky. Mou, svoji kytaru, jako
meč postavenou u nohou a svíral jílec, až mu klouby prstů zbělely. Malkolm hrál tiše a pomalu a přesto v závratném rytmu a zpíval tak, že se nikdo neodvážil k němu přidat. Také když skončil,
jediné co se ozvalo, bylo cinknutí nože o stříbrný podnos. Seňor
Willi si otřel ubrouskem obličej. Malkolm se usmál a sáhl po
sklence. Mac se mu stále jako učarovaný díval na prsty a naprázdno polkl. - Mas para beber!
řekl do ticha seňor Willi
a okovaným malíčkem ukázal na svou sklenku. Barman špitl od
pultu: - Perdon, perdon, Seňor - , v cuku letu přiběhl a prázdnou
sklenku vyměnil za plnou. Malkolm sundal vyšívaný popruh
s krku, kytaru odnesl v náručí, jako mimino, do uličky za korálový závěs a tam ji položil na zářící hrací automat. Chlápci u baru
jeden po druhém vzdychli a přesunuli se v čase a prostoru od
španělského moře zpět, pod stráň ve Stuttgartu. Dopili zbytek
krve ve své sklence a prázdnou podali barmanovi, kterýji naplnil
z velké kameninové karafy.
I já jsem se na chvilku odtrhl od hladiny, od bílé pěny v půllitru. Viděl jsem v ní, 7 ptačí perspektivy, jako okénkem tryskového
letadla skrze bílé mraky křivku, kterou kreslí na kulaté obrazovce EKG tep mého srdce. Křivka zběsile skákala nahoru dolů,
vykreslila siluetu věží, sta věží. Ty dvě největší, to byly věže
Svatovítského chrámu. Křivka se pomalu uklidňovala, narovnávala, jen sem tam sebou ještě cukla, vzlykla. To jsme přelétávali
karlínský viadukt a libeňský plynojem. A pak, někde nad Cínovcem, jsem zaslechl v kraválu tryskových motorů zvuk své dvanáctistrunné kytary. To se Mac, ve španělské hospodě „La Concha", ve stráni nad Stuttgartem, chystá zahrát nějaký svůj kousek. Přes zákaz jsem se vyklonil z okénka a mezi obláčky bílé
pěny zcela jasně viděl čtverečky a obdélníky polí a lesů, devět
tisíc metrů pod sebou... - Mejor gue Malkolm togue! - , řekl hlas
seňora Williho. Pole a lesy pode mnou se,proměnily v kostky
a obdélníky hrubého ubrusu. Díval jsem se na ně mikroskopem,
dalekohledem skrze upitý půllitr piva s chomáčkama pěny na
hladině. - Mejor gue Malkolm togue! - Obrátil jsem se na snědé
tváře u baru. Dvě z nich byly bílé. Mac a jeho čarodějnice stáli
nehnuté vedle sebe a dívali se na seňora Williho. Mac měl pravou
ruku napřaženou, prsty roztažené, jak se jimi chystal dotknout
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strun. - Si, seňor - , řekl Malkolm a pomalu došel ke korálovému
závěsu. Závěs zarachotil. Mac se za ním díval, prsty levé ruky
mačkal struny durového akordu. Seňor Willi sáhl po sklence.
Čarodějnice zatřásla Mačem, ten se usmál a otočil se k pultu pro
krabičku cigaret. - Perdon, perdon, seňore - , před závěsem
z náhrdelníků stál Malkolm. Tři pramínky korálků měl zachycené na ramenou. V ruce držel kytaru s vyšívaným popruhem.
Struna E, ta nejtenčí, byla přetržená. Plandala a drnčela na
pražcích hmatníku, mrtvá. Jako telegrafní dráty po bouřce.
- Hm - , seňor Willi se zadíval na plakát nad sebou, na plakát
kdysi zvoucí na koridu Monumental.
- Toca! - čarodějnice postrčila rudou rukavičkou Maca na
jeviště, doprostřed kroužku barových židliček a vyškubla mu
z pusy hořící cigaretu. Hodila ji na zem. Jeden z chlápků začal
vytleskávat rytmus a Mac se chytil. Čarodějnice si vykasala
sukni, aby bylo vidět boty na vysokém kramflíčku, kterými tepala
do podlahy kolem hořící cigarety. Ale už se mi, nevím proč,
nelíbila. Přestože rozdávala na všechny strany vše slibující úsměvy. Kolem ní migají snědí chlápci do taktu brčkama a Mac hraje
jak nejlépe umí, a že umí! Občas se podívá, zpod obočí, vlastně od
země, k našemu stolku na seňora Williho. Ale ten je úplně zaujat
plakátem přilípnutým na zdi. Tančící Lady dostrkala Maca s kytarou kolem o zeď opřeného Malkolma k našemu stolku. Mac
hrál krvelačně, jako toreador na plakátě nad seňorem Willim.
Chlápci kolem baru jsou u vytržení. Je to vlastně krásné, snadné,
být něčím, někým ovládán. Třebas hudbou. Vyřeší to některé
problémy. A to, co to přidělá? Ále ... Posunul jsem se na židli
a Mac si na okraj položil špičku boty. Opět mi celým tělem
prolétlo vydupávané SOS, SOS. Na poutku kalhot, jen několik
centimetrů od mých očí, do rytmu blýskaly rozšklebené čelisti
kleštiček na nehty. Ale! Už to nebyly dva ostré půlměsíce! Na
ostří obou čelistí je vada, malý kaz, zoubek. Jako by jimi někdo
přeštípl tvrdý ocelový drátek, strunku. Podíval jsem se Mácovi
do očí. Už také nesvítily, byl v nich malý kaz, malá vada, vroubek.
Čarodějnice se s vykasanou sukní a roztančenýma botama pomalu vrátila na plácek u barového pultu. Mac s kytarou v náručí
docouval za ní. Kolem nich hlouček podupávajících, tleskajících
chlápků. Brčkama bubnují do prázdných i plných sklenic nebo
jimi jen tak mávají ve vzduchu. To tleskání zní jako lámání větví.
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A ta brčka, Macbethe, to je tvůj birnamský les.
Podíval jsem se na seňora Williho. On přeci musel vidět do
chodbičky za korálovým závěsem! Z místa, na kterém seděl, tam
bylo jasně vidět. Díval jsem se na seňora Williho a nedal jsem si
pozor na oči. Přestal si prohlížet papírového toreadora a podíval
se na mne. Kývl hlavou, smutně. Natáhl se přes stolek a přišoupl
mou účtenku se čtyřma čárkama před sebe. Díval se na mne,
jakoby si kladl ukazovák na rty. Mac dohrál. Lady dotančila
a oba, vlastně všichni kolem, se zpocení a šťastní usmívali. Dokonce i Malkolm s prázdnou sklenkou v prstech, opřený o stěnu
vedle věšáku obsypaného klobouky.
- Ven pa ka! - , křikl seňor Willi a ukázal na Maca. Mac
k němu, udýchaný, pomalu došel. Seňor Willi natáhl ruce k jeho,
mojí kytaře a Mac mu ji s vyjeveným úsměvem podal. Otočil se
na svou čarodějnici. Té se, jak dýchala, zvedala a klesala ňadra
a v uších třásly velké, zlaté náušnice. Prsty Červených rukavic si
nervózně upravovala záhyby sukně. Seňor Willi si položil kytaru
do klína a začal povolovat kolík, kterým se ladí nejtenčí struna.
Všichni od baru se na něj nechápavě dívali. Seňor Willi zavadil
velikým masivním prstenem o povolenou strunu. Zazněla pukle,
falešně a jak seňor otáčel kolíkem, tón struny klesal hloub a hlouběji. Když strunu vytočil a vytáhl z kobylky, omotal si ji kolem
prstů levé ruky a hodil ji před věšák obsypaný klobouky. Struna
se v letu rozvázala a když dopadla na zem, několikrát se prohla
jako had. Malkolm postavil prázdnou sklenku na pult a sehnul
se. Mac se na strunu mlčky díval, popošel k baru, ale chlápci,
kteří mu před chvilkou tleskali, byli otočení zády a nastavovali
prázdné, vyprahlé sklenice ke kameninové karafě. Prachnic je
nezajímala ta malá tragédie, o které ani nevěděli. Seňor se podíval čarodějnici do očí. Couvla, ucukla a zadívala se na plakát.
„Plaza de Toros Monumental!" S očima zabodnutýma do zdi si
jako náměsíčná zkoušela sundat rudé rukavičky. Seňor mi podal
přes stůl mou jedenáctistrunnou kytaru, přeložil účtenku se
čtyřma čárkama a zatížil ji svou sklenicí. Vyklonil se ze židle jako
spolujezdec v zatáčce při silničním závodu sajdkár a utrhl Mácovi od pasu i s poutkem kalhot malé lesklé kleštičky na nehty.
Z tmavé chodbičky za korálkovým závěsem bylo slyšet, jak
někdo ladí nejtenčí strunu na kytaře. Chlápci na židličkách, už
zase rozesmátí s plnými sklenicemi, se otočili k jevišti. Tón stru14

ny stoupá, stoupá výš a výš. Vyjasňuje se, vyjasňuje se, až konečně zarezonoval s ostatními. Korálky závěsu zarachotily, to jak
jimi na scénu prošel rozzářený Malkolm s kytarou na vyšívané
stuze kolem krku. - Yo invito ona uvelta! - , řekl seňor Willi
a chlápci zvrátili hlavy k nebi. Barman řekl „si seňore" a na pult
postavil kameninovou karafu, jako by už nebyla jeho. Chlápek
nejbhz k ní si vrchovatě nalil, pak vzal prázdnou sklenku, která
stála na samém kraji pultu, téměř pod věšákem na klobouky,
naplnil ji také a napřáhl k Malkolmovi.
Seňor Willi vyrovnal mou účtenku s okrajem stolu a znovu se
na mne podíval, jako by se ptal, nebo ujišťoval „VŠe v pořádku?"
- Nikomu nic neřeknu, seňore Williame. Jeto váš příběh, krásně
jste to napsal a zaklapl jsem zámeček pouzdra s kytarou. Měl
jsem rázem na páté, šesté, sedmé a osmé pivo. Při poslední
Malkolmově písni se první dvě sloky chlápci opět zadívali do
svých sklenic, na pohupující se hladinu. Vidí v ní to, co vidět
chtějí. Ale v poslední sloce jim Malkolm všechno vynahradil.
Přestože nezměnil ani melodii, ani rytmus, odtrhl všechny ze
židliček, od sklenic. Co taky v těch svých rudých křišťálových
koulích mohli hezkého vidět...
Dál už jsem neposlouchal. Díval jsem se ven. Před „La Concha", krčící se pod strání nad Stuttgartem, čumák bílého sportovního auta sebou cukl, klapla dvířka, zavrčel motor, na nárazníku
se naposled rozmázlo červené světlo semaforu a auto vycouvalo
do jízdního pruhu. Ale klakson, fanfára tří tónů, se neozvala.
- Wir proben jetzt die letzte Szene, bitte! - , ozval se ze tmy
hlediště hlas režiséra. - Pardon - , vytáhl jsem sáček se zbrusu
novou strunou E. Tou nejtenčí. Strunu jsem provlékl dírkou
kobylky. Jak jsem otáčel kolíkem ladění, tón struny stoupal,
stoupal výš, až se ustálil a zarezonoval s ostatními. - Alles ist in
Ordnung, William! - , křikl jsem z jeviště proti reflektorům ...
*

*

*
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poezie
MÍRY

PTÁČKA.

LYRIKA

EPIKA

MOTYKA
Škaredák
Kostnatou rukou škrtí děťátka,
opuchnutou drškou vyssává plivátka.
Škaredák, ošklivák, kulhá ulicí,
nedopalky ukrývá pod mastnou Čepicí.
Jednou nohou dřevěnou zkoumá země stav
a skleněnýma očima prohlíží si dav.
Škaredák, ošklivák - to výstižné pro něho jmění,
je zarostlej jak dobře vyvinutý dámský přirození.
Roztrhaný kabát a bota žraločí.
jeho tělo opravdu je pastva pro oči.
Nevadí mu vítr, i když silně duje,
na veřejný skládce levně oběduje.
Když schyluje se k večeru pod most se zašije,
však do příštího rána zas nějak přežije.
Škaredák, ošklivák, co říci závěrem?
Snad to že ještě odhodí krvavej, hustej hlen...
Umrlčí fet
Hřbitovem starým
nocí se valím.
Opilý krapet
pospíchám na fet.
1.6

Když první hrob míjím
z flašky upíjím.
Dávám si otázku:
Co bude to za chásku?
Hrozný ticho,
pak zahula sova.
Žádný strachy holenku
vždyť máš přece vstupenku!
Mezi hroby kostry sedí
pijí petrolej.
Den předtím ho z lampiček slili
aby se dnes napařily.
A k tomuto nápoji,
asi chutnaj jim,
divný trochu sice,
přikusují svíce.
Udeřila půlnoc.
Já oči mám v sloup.
Ony mají hudbu ještě
a už vytahují kleště.
Rukojetí na žebra
ta hra a zpěv.
Starý Šmída to je kádr
Hudeček je hadr.
A hle - tu tetka Jansová
a dědek Kadleců.
O kus dál Pekárek
má dneska svůj flek.
Hnátami do sebe řežou
věc nazývá se bump.
Já, taky tu Ferda je,
tamhle v rohu fetuje.
Křepčí celou noc.
Když pak ta má na mále
nandá hrobník fusekle
a narve je zpět pod dekle.
Oheň ze starých věnců
je zadupanej.
To na tváři cítím ruku ...

F
Vstávej do práce,
je ráno,
ty upocenej kluku...!
Tmavá siena UFO
Stojím nad pastvinou
a až mě oči vydulo.
Kolik hnědejch UFO
zas přes noc připlulo.
Odkud přiletěla
dneska v pondělí?
No to je přece jasný
- z kravskejch prdeli.
V den pracovního klidu
ty strakatý výstavy
vypustili zemědělci
vypustili do trávy.
Celej den se filtrovaly
pořádně se nacpaly
a s chýlícím se podvečerem
celou louku posraly.
A já tu teď přemýšlím
ještě v polospánku
že asi mezi hovny
sjedu si kristiánku.
Nemám sice lyže,
ba nemám ani hole.
Vždyť stačí jen šlápnout
a hned budu dole!
Jen mi dělá potíže
co řeknu mamince
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kde přilíply se na mý tělo
ty smrdící kravince.
Doopravdy nevím
co jí tak povídat.
Snad pošlu ji tam na kopec
na UFA se podívat...
Generál tajfun
Proč slepice nepřede v labyrintu hvězd?
Ohřáté trenky mávají na pošťáka.
Náhradní díl se k peřině nehodí.
Je balet československýho rozhlasu.
Útržkem vzduchu nakrmená plíce
na vrchu rohlíku maková náplň.
Perlivá ovocenka jakbysmet
konkrétní úkol úředního úředníka.
Autoatlas minul jen o málo mé oko
uschlá kytka byla zalita právě včas.
Rozečtená kniha byla ukradena
mezera v hlavě se zvětšuje na menší.
Jablečný džus zmačkaných rajčat
z kalendáře hrozí rohaté zvíře.
Modravá harmonika s řidičem vpředu
vzadu pak silnice která je zespodu.
Pásová pila s dřevěným rámem
morálku moji zapsal si Šklíba.
Paní s taškami u pádla
generál tajfún zametl se stropu střepy.

Konec posily
Obsazená zastávka,
občas nějaká nadávka,
po autobusu je poptávka,
však přijíždí jen dodávka.
A teď jen kdopak půjde prvý.
Zda kulturista, či invalida s holí.
Zda žák kterého zub bolí
nebo dělník jménem Nový.
Netlačte se občané,
na každého se dostane.
Vaše tlačení je přehnané
řka řidič a na hubu dostane.
Prý posila je jen z podniku
avšak už nemá úniku.
Už leží na chodníku
i s brašnou plnou pětníků.
A co se tu událo
to řekne jen prach málo
rozšlapaný fáro,
co před chvílí tu celý stálo.
A lidé chtějí do Broumova
mají tam prý skládací kola.
A v tom někdo z hloučku volá:
Sláva, další posila jede znova ...
Zdůvodnění slova
Hroch blil,
protože měl vypuštěný zadní kolo.
Město spalo,
protože svítilo.
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Hovno smrdělo,
protože nepršelo.
Běžec běžel,
protože neměl nohy
a dveře byly dokořán nemajíce futer.
Zpěvák zpíval,
protože měl useknutou hlavu.
Indián střílel z luku,
protože neměl ruce.
Strojvůdce přiložil pod kotel
protože vlak byl elektrickej.
Lístek jel zpátky,
protože byl zpáteční.
Kurva se prodávala,
protože od toho jí tak říkáme.
Husy byly nahatý,
protože nám bylo teplo.
Hvězdy svítily jasně,
protože bylo právě před obědem.
Pes štěkal nahlas,
protože byl otrávenej.
Řidič držel volant,
protože startér šel do kina.
Vědec ležel v knihách,
protože byl vožralej.
Čas se rozbil,
protože nešel vlevo.
Holub jezdil,
protože neměl řidičák.
V zásuvce byl proud,
protože elektrikář ležel naznak.
Z komína se kouřilo,
protože jsme neměli uhlí.
Holka měla dobrej předstih,
protože jí ho seřídila příroda.
Strom byl listnatej,
protože měl šišky.
Ryba byla vadná,
protože měla voči na gumičku.

Kolo přešlapovalo na zastávce,
poněvadž bylo šlapací.
Hasiči hasili vodou,
protože netekla.
Kočí práskal bičem do kapoty,
protože měl zprávu o koních.
Sníh hustě padal,
protože bylo zrovna léto.
Chlápek šel k holiči,
protože byl plešatej.
Opice seděla v ZOO,
protože v Africe je goril dost.
Letadlo letělo,
protože mělo křídla z písku.
Myš lezla z díry,
protože tam chrula kočka.
Prostěradlo jsem postavil do kouta,
protože bylo plno materiálu.
Hokej jsme hráli na rybníce,
protože byl tenký led.
Promítač nepromítal film,
protože neměl jiný.
Váza byla plná kytek,
protože jsem je neutrhl.
Už na to seru,
protože to mám za pár.
Vrtná spása
Stínem pokiytá automatická pračka,
zvon nastartované pomazánky.
V záchvěvu podhuštěných
archangelských brýlí
dnes nimrod neulovil nic.
Kusová výroba loveckých trofejí.
Zkrat na zdroji výroby
mateřského tepla.
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Cirkulace zrádných molekul.
A pak se dá zjistit příčina
sbíhavosti kříže.
Na vrzajících pantech z kůže
se volně houpe průvodčí
místní dopravy.
To se někdy hodí,
jenž oplatí smysl parní kazatelny.
Samozřejmá košile hnijícího ledu
strukturální zvrat.
Příčinou vrtné spásy
je žízeň těhotných turbín.

Míra Ptáček z Police nad Metují (1953-1986), dnes už nevídaný úkaz vesnického básníka, který ve svém předčasně tragicky
ukončeném básnění podal lyrický výklad života na malém městě
v Čechách, jak vypadá teď.
Kniha Lyrika, epika, motyka měla vyjít v roce 1980 v havlovské edici Expedice, nešťastnou shodou okolností byl celý náklad
zabaven StB při domovní prohlídce v souvislosti se známým
případem francouzského kamionu. K tomuto původnímu vydání
napsal krátkou předmluvu Václav Havel.
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MICHAL
AJVAZ
IV bažinách!
Od šedesátých let jsme se zajímali o fenomenologii
a zkoumali j sme „leben swelt",
tedy předchůdné pole, které je základem známých forem;
skončilo to však tak, že jsme se octli v jakýchsi bažinách,
odkud není úniku. Tímhle směrem jsme se
patrně neměli vůbec pouštět,
neměli jsme se vzdalovat od světa tvarů.
Při této cestě se nelze (jak jsme brzy poznali)
zastavit v polovině - a kdo se nezastaví,
octne se v tomhle Baskervillu.
A tak jsme ponořeni do páchnoucího bláta až po bradu;
v blátě žijí nějací živočichové
(nemohu rozhodnout, jestli to jsou spíše ryby nebo krtci)
a ti nás hryžou do nohou a do břicha.
V noci vystrkují hlavy nad hladinu
a vyjí: „vaú, vaú". V dálce projíždí osvětlený vlak.
Byla naše cesta omylem?
Anebo jsme se měli pokyisit postoupit ještě dál do nitra bažiny?
Přemýšleli jsme také o tom, že bychom mohli
dát blátu nějaký smysl,
kupříkladu tím, že bychom z něho uplácali nějakou sochu.
Ale bylo nám zřejmé, že je to jen iluze,
pochopili jsme totiž, že na tvaru nezáleží,
že důležitá je látka.
Látka není jen pasivním substrátem,
do něhož vtiskujeme své formy;
ve skutečnosti vládne ona, její jedovaté výpary
rozleptají všechny tvary.
Zdá se dokonce, že látka lstivě využívá
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tvarů, které jí bezstarostně vynucujeme,
k uskutečňování svých starých šílených snů,
k modelování soch neznámých, znepokojivých božstev.
Pomalu proměňujeme tvary svými vnitřními šťávami,
o kterých víme tak málo
a které přitom pro její utváření znamenají
patrně víc než naše projekty,
až najednou vidíme, že se nám nenápadný a poslušný nástroj
proměnil
v monstrum, ve šklebícího se skřeta.
Pro jakou prízračnou galerii to nevědomky pracujeme?
Staré odhozené náčiní,
které se kupí na nejistých hranicích známého světa,
v koutech domů a zahrad, na skládkách za městem,
natahuje po nás strašidelné pavouci nohy ze zohýbaného drátu.
Rez a deště rozežraly vypůjčené masky smyslu
a obnažily zlověstnou tvář syrového bytí.
Rozbité věci, proměněné v přízraky, se shromažďují
ve světě okrajů
a chystají se k výpravě proti městu.
Řecký název pro látku („hylé")
znamená ve svém původním významu „dřevo"
a Platón a Aristotelés si tak látku skutečně představovali:
jako pevné a přitom poddajné dřevo,
do kterého člověk vyřezává své tvary.
Toto truhlářské pojetí látky prochází celými dějinami myšlení.
My jsme se však setkali s látkou jako s bahnem:
z bahna nelze nic vyřezávat, tvary se v něm hroutí
ve výsměšné obličeje démonů.
Až tady v bažinách jsme si uvědomili skrytou moc látky,
lhostejnost, kterou ve svém snění chová vůči tvarům,
její tiché monotónní šumění, které přivádí k šílenství.
Je však také možné, že podivné tvary,
k nimž vnitřně směřuje látka,
jsou čiré pravzory našich forem, důvěrné obrazy,
na které jsme v dlouhé nemoci zapomněli,
které se nám jeví jako něco cizího a hrozivého,
ačkoliv to jsou ve skutečnosti
pozůstatky zlatého věku, kusy soch ze zahrady paláce,
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jež za námi posílají,
abychom se rozpomněli a abychom se vrátili domů.
Možná že ironická obludnost je ukazatelem
cesty k prameni tvarů a tím také
k jejich přítomnému smyslu,
k zapomenuté záři.
Nejsou monstra nakonec přece jenom naši přátelé?
Uvažujeme-li o tom, jaká síla
by byla s to nechat uzrát tušené zárodky smyslu,
původnějšího a silnějšího než jsou naše účely,
zdá se nám, že by to mohla být jedině láska:
ne ovšem v tom hysterickém a kýčovitostí čpícím významu,
jejž jí dávají ti, kteří o ní neustále mluví, ale láska
jako tichá laskavost,
rozprostřená po věcech jako mírné ranní světlo,
které oslavuje všechny tvary
a nechává je vyslovit jejich vlastní sdělení,
nezastírá vůni, vyslovující tajemství věci,
tím, že by věci vkládala
do neprodyšných hygienických obalů „názor" a „přesvědčení",
nepřevádí bytí na předem známý rozvrh,
a proto je neustále přítomna zázraku setkání s neočekávaným,
s Jiným,
v němž se vrací mýty:
na silnicích, v cizích pokojích a zahradách.
Patrně pouze tato laskavost by byla s to
vydržet Hodinu Velkého Hnusu,
měla by odvahu pohledět na pramen smyslu
v temnotě a v bažině, za světem známých forem,
trpělivost vytrvat u rodících se tvarů,
sedět u bublajícího a páchnoucího jícnu,
odkud všichni v hrůze utekli, a usmívat se,
mlčky sledovat metamorfózy fantastických ptáků a rostlin
a pomáhat neznámému, které se jimi prodírá na povrch.
Bylo v nás příliš málo této laskavosti? Zřejmě ano.
Zachránilo by nás, kdybychom se trpělivě učili
milovat dravé ryby (krtky?), milovat ponurou krajinu bažiny?
Mohla by být tato láska živlem, v němž by z chaosu uzrál smysl?
Anebo jsme přišli příliš brzy a to, co zvolna roste,
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je ještě příliš málo rozvinuté a příliš nezřetelné?
Přijdou po nás další a postaví v bažině zámek,
kde bude naše osamělé utrpení připomínat
jen hlavu divokého zvířete s vyceněnými ostrými zuby
v kamenném erbu nad branou?
Anebo se spíš příští generace obyvatelů bažin přizpůsobí
prostředí
a bude se sama tak trochu podobat dravým lybám-krtkům?
Snad přece jen existuje nějaká cesta z bažin,
vzpomínám si, že Lao-c' napsal: „tao je jako voda",
a voda přece nemá k blátu tak daleko, tekutost
tedy snad není neslučitelná s absolutnem.
Kéž by sem do bažin zabloudil nějaký taoistický poutník
a podrobně nám to všechno vysvětlil!
Ale sem zavítá jen ďábel na inspekci,
přijíždí v luxusním automobilu, který se bezhlučně pohybuje
půl metru nad bahnem, anebo ve vaku obrovského
zeleného klokana,
odkud nás pozoruje dalekohledem:
ale možná že to jsou jen halucinace,
vyvolané jedovatými výpary.
Přese vše často sníme o tom, že se staneme
sochaři v blátě. Za nocí, když se ozývá
vzdálené rachocení dálkového expresu,
vymýšlíme sochy, které jednou vytvoříme.
Já udělám velkou surrealistickou sochu: bude to
Kronos, který si na grilu opéká dětičky
a který má hlavu Hegelovy sovy,
vylétající za soumraku. Ai si tomu každý rozumí, jak chce.
V hlavě sovy bude vyhlídková restaurace,
z níž bude možné z jedné strany vidět
pláže ve Villefranche a v Beaulieu-sur-Mer
a z druhé skalnaté pohoří,
kde v ponuré ledové rokli spí přemožený Leviathan.
Často si představuji, jak sedím
večer v restauraci v soví hlavě
a dívám se oknem do tmy, v níž se dole třpytí světla měst
a 1 J í na moři, popíjím některou ze specialit zdejšího baru:
koktej í Starý řev nebo Třináctá komnata
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nebo Bílé zvíře. Na pódiu hraje šraml,
cikánská zpěvačka u mikrofonu si jen tak pobrukuje,
není jí příliš rozumět, jen občas něco zaslechneš,
nejdřív slyšíš monotónní: „Namu Amida Butsu, Namu Amida
Butsu"
za chvíli kus písně Anarchy in the U. K.,
potom, nemýlím-li se: „hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem"
a nakonec slova z Hölderlinovy básně Archipelagos:
„Kreta steht, und Salamis grünt, umdämmert
von Lorbeern...", osvětlené letadlo
sestupuje k přistávací ploše, dopíjíš sklenici,
zvedáš se a odcházíš vratkým krokem:
dolů se jezdí skleněným toboganem,
který se v nitru sochy šroubovitě vine
kolem výtahové šachty,
socha je dutá a naplněná vodou,
při jízdě toboganem se na tebe za sklem šklebí
prízračné obličeje světélkujících ryb,
zpočátku jsi strnulý a nervózní, ale potom
se uvolníš a oddáš se klouzání,
nemyslíš už na nic, nemyslíš na bažiny,
ani na to, jak a kde dole vypadneš,
je ti dobře, za sklem se vlní krásné zářící medúzy,
připadá ti, že celý vesmír je tvým tělem,
cítíš v sobě jeho živý puls, cítíš chvění kosmické látky,
tryskající z tajemného vřídla smyslu
a prozařující všechny tvary, všechna místa,
takže nezáleží na tom, jestli žiješ
v bílé vile v zahradě u moře anebo v páchnoucí bažině,
rychlost jízdy se stále zvyšuje,
na konci skleněná roura vychází ze sochy a obrací se vzhůru,
vylétneš jako dělová koule
a letíš nad nočním městem,
nad prázdnými náměstími osvětlenými lucernami,
nad temnou řekou a mosty,
letíš kolem velkého ciferníku hodin na radniční věži,
kolem posledních rozsvícených oken v podkroví.
Dopadneš za městem do vlažné vody bazénu
na nádvoří zámku, na hladině se odrážejí hvězdy,
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je ticho, všechna okna zámku jsou tmavá,
po cestičkách parku chodí černí panteři,
pod jejich tlapkami skřípe písek.
*

*

*

Michal Ajvaz (30. října 1949), vystudoval filosofickou fakultu University Karlovy
v Praze a pracuje v národním podniku Vodní zdroje. V doslovu ke své zatím
jediné vyšlé sbírce básní Vražda v hotelu Intercontinental (Edice Ladění, Mladá
fronta 1989) napsal:»... Můj zahradnický liberalismus, s nímž vytvářím své texty,
byl patrné ovlivněn mnohaletým vdechováním pražského ovzduší, výchovou pražským prostředím, které nás vodí cestami, na nich£ předem nevíme, s čím se
setkáme a kam se dostaneme; připadá mi, že jsou to nejzajímavější cesty v našem
íivotě. Řád předem naplánovaného a přehlédnutelného je nudný a falešný, se
skutečným řádem se setkáme v Labyrintu."
*

*

*

*

VOKNO
časopis pro druhou i jinou kulturu

Bolzanova 8, Praha 1
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MICHAL
AJVilZ
/Broukl
Konečně jsem objevil informaci, kterou jsem léta hledal, zprávu o tom, kde se nachází vchod do tajné chodby, vedoucí k malachitovému paláci na břehu podzemní řeky, k paláci, kam jsem
byl před dvaceti lety pozván na slavnost. Přečetl jsem, marně,
kvůli této informaci, čtyřicet šest svazků oxfordské encyklopedie,
které mě teď tíží v hlavě, a když se v noci obracím v posteli,
bolestivě narážejí do lebeční kosti - a najednou nacházím podrobný popis cesty v poznámce pod čarou, v brožurce o chovu králíků,
kterou vydal na špatném papíře Svaz chovatelů drobného zvířectva v jednom okresním městě - to se dalo čekat, samozřejmě.
Poznámky pod čarou nikdo nečte, všichni spěchají, aby už byli na
konci knihy, jako by byli za přečtené placeni od metru, učí se
podle speciálních metod číst ještě rychleji, byli by nejraději,
kdyby jim obsah knihy vstříkli v nějakém koncentrátu do hlavy
najednou aby se vůbec nemuseli zdržovat čtením. Nikomu se
nechce přerušovat cestu, sestupovat do temného suterénu stránky a zase se vracet; částečně je omlouvá skutečnost, že v poznámkách pod čarou se stejně většinou setkáváme jen s poukazy ke
knihám, jež jsou, pokud vůbec existují, takjako tak nedostupné,
neboť se obvykle nacházejí v norách ve skále, kromě toho bývá
do prostoru poznámek pod čarou smetená různá veteš z celé
knihy, včetně jedovatých slov, která mohou způsobit bolestivý
zánět v hlavě - nicméně naši čtenáři by byli líní odbočit z cesty,
i kdyby věděli, že si v poznámce pod čarou budou moci přečíst
nátfod, podle kterého by ci mohli podomácku uvařit kámen mudrců s použitím toho, co mají v kuchyni. Není mi zcela jasné, kam
30

tak zarputile spěchají; zdá se, že si neuvědomují, že to, co v knize
uříceně honí, nemohou nikdy dostihnout z toho důvodu, že to
neustále předbíhají. Se skutečným poselstvím knihy se setká jen
ten, kdo se pomalu courá řádky jako po břehu moře a naslouchá
tichému vlnobití řeči. Loudající se předhání nejrychlejšího běžce.
Co by asi řekli knižní sprinteři mému příteli archeologovi, který
prováděl průzkum hlavního města jakési dávno zaniklé říše
v Asii, jež bylo zčásti zatopené vodami horského jezera: četl
ústavu říše, vytesanou v hieroglyfech do kamenného průčelí vysokého chrámu, pohyboval se přitom po zdi po mělkých a kluzkých výčnělcích, na kterých mohl spočinout jen špičkami prstů
na nohách, jiných výčnělků se namáhavě přidržoval rukama.
Hlavní potíž byla v tom, že skoro v každé větě byl odkaz k poznámce pod čarou; přítel však nebyl líný pokaždé, když narazil
na hvězdičku vznášející se nad koncem slova, slézt po zdi dolů
a ponořit se do ledových vod jezera, neboť poznámky už byly
hluboko pod hladinou. Zatímco se zdi odstraňoval chaluhy a přisáté mlže, aby mohl přečíst hieroglyfický text, slyšel kolem sebe
zvuk, připomínající drnčení kastanět: bylo to cvakání zubů nesčíslných dravých ryb, jež kolem něho kroužily a stahovaly se ve
stále užším a užším kruhu. Pak znovu šplhal po strmé stěně
zpátky, promáčený a ověšený chaluhami, které na něm vlály
v chladném horském větru, pokousaný od dravých ryb, aby pokračoval ve čtení textu na místě, kde je přerušil, a aby za malou
chvíli začal znovu sestupovat pod hladinu.
Čtu v poznámce pod čarou, že dveře do chodby, která vede
k malachitovému podzemnímu paláci, se nacházejí v zadní stěně
přecpaného šatníku v jednom smíchovském bytě, je tu uvedeno
číslo bytu i domu, jenom nemohu přečíst název ulice, protože
zrovna na tom místě sedí brouk s kovově lesklými krovkami
a cení na mne mohutná kusadla. Snažím se jej odstrčit tužkou,
ale brouk se do ní zahryzne, vyrve mi ji z ruky a odhodí na zem.
Celý večer zápasím s broukem, už mi zničil tužku, pero, hřeben
a kartáček na zuby, nakonec se na něj vrhám holýma rukama,
do kterých se s chutí zakusuje, ale za celou tu dobu se nepohne
ani o píď ze svého místa, neodhalí ze jména ulice ani písmenko.
Děje se to ve všeobecné studovně univerzitní knihovny a já vím,
že kniha o chovu králíků už se mi podruhé nikdy nedostane do
ruky, protože v univerzitní knihovně se každý večer všechny
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knihy, které si toho dne někdo vypůjčil, musí z hygienických
důvodů spálit (je vypočítáno, že zásoby knih vydrží 258 let; potom
se v prostorách univerzitní knihovny zřídí tržnice). Proč mám
pořád takovou smůlu? Tak často už jsem byl blízko velkému
vítězství, a vždycky se mi nakonec postavila do cesty nějaká
osudná maličkost. Málem jsem vyhrál jubilejní ročník Běhu
pražskými kavárnami, ale byl jsem diskvalifikován, protože jsem
snědl dr. Winterovi briošku. Pozvali mě, abych se zúčastnil
eleusinských mystérií, která se konala v sokolovně v Kunraticích, ale nic jsem neviděl, protože paní, která seděla v řadě přede
mnou, měla na hlavě vysoký fialový klobouk a já jsem se styděl
ji požádat, aby si jej sundala. Všichni, kteří shlédli mystéria, se
stali zasvěcenci, dosáhli, jak tvrdí, onoho bodu, o němž říká
André Breton, že „z něho život a smrt, skutečno a neskutečno,
minulost a budoucnost, sdělitelné a nesdělitelné, vysoké a nízké
přestává být vnímáno jako protiklady." A nejenom, že tohoto
bodu dosáhli, ale zdá se, že se v něm pohodlně zabydleli jako
v nějakém komfortním obýváku. Založili bratrstvo zasvěcených
a pravidelně se scházejí v restauraci U Horymíra - já ovšem do
bratrstva patřím také a také chodím každý pátek k Horymírovi,
protože mi bylo trapné se přiznat, že jsem nic neviděl a žádného
bodu jsem nedosáhl (přitom by mi pro začátek stačilo, kdybych
dospěl alespoň k tomu bodu, v němž by se nějak rozřešil protiklad,
mezi touhou žít tiše a nikým nepovšimnutý v ústraní a touhou
upozorňovat na sebe všechny podivnými provokacemi, často přesahujícími meze dobrého vkusu). A tak chodím na schůzky zasvěcenců, poslouchám jejich řeči a vůbec nevím, o čem mluví,
zabavuji se tím, že medituji nad tajuplnou mozaikou tlačenky,
připomínající středověké inkrustace, nad tvary loužiček piva,
rozlitého po hnědé umakartové desce stolu: vyvstávají v nich
mytologické scénky s draky, vílami a okřídlenými koni. Musím
vymýšlet pořád nové rafinované způsoby, jak zakrýt, že vůbec
nerozumím, o čem se zasvěcenci baví, žiju proto stále ve strašlivém napětí a trpím neustálou hrůzou, že můj podvod vyjde najevo, že še na mne zasvěcenci vrhnou, vyženou mě od Horymíra
a budou mě rozhořčeně honit nočními pražskými ulicemi. Návštěva v podzemním paláci by mohla mimo jiné leccos radikálně
změnit i v. této nesnesitelné situaci, ale teď se zase objevil ten
tvrdohlavý a zlý brouk. Když pomyslím, na kolika jiných místech
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by brouk mohl sedět - mohl by usednout na nádherné a opojně
vonící květy, na ňadro spící panny, mohl by se usadit na pestře
iluminovaném gotickém rukopisu, na vzácných bibliofiliích,
a když už trvá na tom, že musí sedět zrovna na knize o králících,
která je tak negramotně napsaná, že to vypadá, jako by ji napsal
také králík, mohl by si sednout alespoň o dvě řádky výš. Brouk
se však uvelebí na jediné místo na světě, z něhož může zničit mé
štěstí. Co se dá dělat, budu na to muset jít jinak, budu se
seznamovat s lidmi, kteří bydlí na Smíchově, a když mě pozvou
na návštěvu k sobě domů, budu čekat, až na chvíli odejdou
z pokoje, pak rychle vlezu do skříně a tam budu ve tmě šátrat
rukama a hledat za pověšenými kabáty kliku dveří, vedoucích do
tajné chodby. Potíž je v tom, že dveře k nějaké tajné chodbě se
najdou skoro v každé skříni, jenže nevedou k podzemnímu paláci, ale obvykle nanejvýš k nějakému zapomenutému skladu vyřazených recitačních figurín, anebo k zakopanému parníku
(zakopaných zaoceánských parníků se pod Prahou našlo už
sedmnáct; příčina tohoto jevu zatím nebyla objasněna, snad celá
záležitost nějak souvisí s pokusy s podáváním rozdrcených fenomenologických studií do krmiva jatečného skotu). Také prodrat
se šaty a kabáty, visícími na ramínkách, k zadní stěně šatníku,
není žádná legrace; jejich těžké omamné vůně mohou snadno
vyvolat nepříjemné halucinace, já sám jsem měl poté, co jsem se
nadýchal těchto nebezpečných výparů, živou vizi, v níž jsem šel
po Karlově mostě a viděl jsem, že na místě chrámu svatého Víta
leží obrovský tygr a rozhlíží se přimhouřenýma očima po městě.
Proust popisuje, jak mu chuť koláčku, namočeného do lipového
čaje, umožnila vybavit si ztracený svět dětství v Combray - mně
se nedávno, kdy na mne v cizím bytě zavanula vůně pootevřeného šatníku, vybavil onen rok mého života, kdy jsem žil s jednou
dívkou v chaloupce na palouku uprostřed hlubokého lesa, který
se skládal ze samých věšáků, na nichž visely kabáty, saka a těžké
huňaté kožichy. Živili jsme se pamlsky, které jsme sbírali z kapes
kabátů; každý den ráno jsme se vydávali s proutěným košíčkem
do lesa na jejich sběr, cestou jsme si dělali zářezý do věšáků,
abychom v rozsáhlém a nepřehledném lese nezabloudili. Nejtěžší doba nastala v zimě, kapsy byly zaváté sněhem, nebylo co jíst.
Těžce jsme se prodírali závějemi mezi zasněženými kabáty,
a když se zvedla sněhová vánice, zmítaly se ve větru těžké,
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zledovatělé rukávy a bily nás do zmrzlých tváří, vlněné šály
létaly vzduchem jako strašidla, kožešinové čepice se kutálely po
sněhu, pronásledované liškou a vlkem, kteří si mysleli, že to
utíká nějaké zvíře. Je to už dávno, co jsem dívku, s níž jsem
strávil rok v kabátovém lese, viděl naposledy. Slyšel jsem o ní
letos v espresu v Uměleckoprůmyslovém muzeu, že udělala velkou kariéru a je nyní náměstkyní ministra - vzpomene si někdy
na naše bloudění mezi zasněženými kabáty? Kapsy jsou ovšem
vždy tajemné a znepokojivé. Na nejnovější módě je chvályhodné
ono nadbytečné a nefunkční množství kapes. Hegel sice v Estetice praví, že moderní oblek, který je plný švů, knoflíků a kapes, je
charakterizován ve srovnání s volnými, nepřerušovanými liniemi antického šatu „veskrze nesvobodnými formami, záhyby
a plochami", že moderní oblek napuchlý kapsami „zakrývá právě
to, co je smyslově krásné na organickém utváření údů (...), totiž
to, jak se živě zaoblují a vydouvají; místo toho poskytuje jen
smyslovou podívanou na mechanicky zpracovanou látku", ale
my víme, že množství kapes, o kterých většinou sám majitel
obleku nemá přehled, je nanejvýš poetické, neboť dělá z bundy
nebo z kalhot věc stejně tajemnou, strašidelnou a nevyzpytatelnou, jako je komoda s tajnými šuplíky či ponurý labyrintický
Elsinor. Kapsy jsou prostory, které se zpěčují vydat se nám,
v kapsách si oblek uchovává své temné Fur-sich-sein, kapsy jsou
rezervoárem zázračných setkání a zjevení, způsobují, že se náš
oblek dostává do podivných souvislostí s Výklenkovou pyramidou
v El Tajinu, jsou tajnými zálivy našeho prostoru, v nichž věci,
které tu uvázly, nabývají znepokojivých a démonských významů.
Obvykle mechanicky saháme jen do několika kapes a ostatní
kapsy odpočívají jako třinácté komnaty; když něco z nějakého
důvodu zasuneme do nepoužívané kapsy a pak na to zapomeneme, máme jen mizivou naději, že se s věcí opět shledáme. Věc,
ukrytá ve tmě na dně kapsy, se proměňuje, jedy kapes a sliny
zvířat, která v nich žijí a která věci olizují, pozvolna rozleptávají
ochrannou slupku běžného neproblematického smyslu; pod ní se
obnažuje uhrančivá tvář, objevují se nezařaditelné tvary a neznámá látka, která je zřejmě aristotelskou „první matérií". Někdy se stane, že něco hledáme, a uděláme pak důkladnou
prohlídku všech kapes: naše ruce bloudí kapsami jako bezbranná
slepá zvířata cizími norami, špičky prstů nejisté a s bázní ohma34

távají mnohoznačné tvary, s nimiž se setkávají v těsném a tmavém prostoru, vynášejí je na světlo - a my se rozpačitě díváme
na podezřelé předměty, o nichž vůbec nevíme, jak se v našich
kapsách octly a často ani co znamenají a odkud jsou. Kapsy našich obleků jsou jedním z nejpozoruhodnějších archeologických nalezišť; bude třeba založit novou vědní disciplínu, zabývající se kapsami, vědeckou sinusologii, disciplínu, v níž se bude
stýkat speleologie s filosofickým transcendentalismem, bude třeba rozpracovat základní poznatky z chemie, biologie, paleontologie a metafyziky kapes. Nedávno jsem v tramvaji nemohl najít
lístek a při té příležitosti jsem prohledal všechny kapsy; nejzajímavějším nálezem byl několikrát složený papír se zahnutými
a zčernalými rohy - když jsem jej rozložil, uviděl jsem, že je to
obálka, na níž je napsáno mé jméno a má adresa, obálka byla
otevřená a byl v ní dopis tohoto znění: „Drahý příteli! Jakou
nepopsatelnou radost mně i mé choti způsobil Váš moudrý a laskavý list! Celou noc jsem musel přemýšlet o Vašem skvělém
příměru s pumpou - myslím, že jste se jasnozřivě dotkl živého
nervu veškeré metafyziky, problému, který vyhnal mého strýce
z ozářených balkónů do chladu pouště. Langusty, které tak rád
jídal, se na svých vratkých nožkách, jak jste tušil, tiše vydaly za
ním, jejich smutný průvod šel úzkou stezkou vinoucí se ve křoví
zahrady, ztratil se nám z očí u staré rozpadající se zdi, porostlé
břečťanem. Co se dá dělat, budeme trpělivě přikládat k uchu
chladné konzervy, budeme do sebe mlčky soukat dlouhé špagety,
poněkud slizké, bledě svítící v měsíční záři, aniž bychom věděli,
kde vlastně končí. Ostatně, stalo se to už před sedmdesáti lety,
v Bad Ischlu. Historie se strašidelnou televizí je dílem komická,
dílem velmi hrůzná, není mi jen jasné, kdo je "Fanoušek„ - není
to ten bledý logický novopozitivista, jehož medijní sestra materializovala v bistru kompresor? Vzpomínám si, že nás naučila
krásnou hru, z níž někteří zešíleli, jiní onemocněli a zemřeli.
Mnoho z toho, co jsme prožívali v čase koleček citrónů a transcendentálních pláží, mezitím dozrálo ve tmě pod schodištěm
a teď se na nás zvolna valí Vinohradskou třídou, míjejíc právě
filatelistickou prodejnu, kde v zavřeném albu, dosud nikým nepovšimnuta, odpočívá modrá známka z ostrovů, na níž jsou vyryti naši chrti, kteří nás nakonec zapřeli a pokousali. To bylo,
tuším, na slavné vzducholodi Laetitia. Dospěl-li j ste k názoru, že
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tato drobná známka toho prozrazuje více, než lze připustit,
neříkám ani, že přesně skloubený plán, který se v této chvíli
patrně rodí ve vašem mozku, schvaluji, ani že jej neschvaluji, že
však mluví pro to, že budu mít značnou míru pochopení pro jistá
nutná opatření, která jsouce vytržena ze sítě přísných souvislostí, známých jen dvěma osobám v tomto městě, budou mít pro
nezasvěceného pozorovatele patrně poněkud makabrózní přídech. Posílám Vám tisíceré pozdravy a má choť taktéž, netrpělivě
očekáváme Váš příští dopis." Pod tím byl nečitelný podpis. Pročítám dopis znovu a znovu a vůbec si nemohu vzpomenout, kdo
jej psal, ani nerozumím, o čem je v něm vlastně řeč. Přitom už
jsem jej musel kdysi číst, protože na okraji listu je na jednom
místě připsaná mou rukou poznámka „ledvinky!!!" (nějaký symbol nebo tajné heslo?). Snad se dopis vztahuje k tomu období
mého života, kdy jsme na betonových pódiích v zahradních restauracích v Bráníku, na Zbraslavi a v Chuchli se skupinou přátel
předváděli pantomimické scénky, alegoricky znázorňující dvanáct Kantových kategorií. Z této veselé doby se mi vybavuje řada
obrazů, které jsou velmi poučné, je však již naléhavě třeba tento
text nějak zakončit, a to z toho důvodu, že se hrot mého pera
nezadržitelně blíží ke spodnímu okraji papíru, jako břeh kalného
moře se stále více přibližuje špinavě zelená deska stolu ve studovně univerzitní knihovny, kdy tyto řádky píšu, vidím na ní
vybledlý nápis „Remember!" vedle zaschlé skvrny od krve, poslední stopy po podivných a dosud nevysvětlených událostech,
které se tu odehrály před dvanácti lety a o kterých bych mohl
napsat osmisetstránkový hrůzostrašný román (snad jste něco
zaslechli o „případu lezoucí knihy"), prostor na psaní se stále
zužuje, musím psát drobná písmenka a stlačovat slova jako harmoniku, jaká škoda, chtěl jsem toho ještě tolik říci o své pouti do
malachitového paláce, o sestupu po mramorových schodech,
vroubených bílými sochami jelenů a klesajících do husté, teplé
a nasládle páchnoucí fialové kaše, o nečekaném setkání ve skříni, o souboji s pěti maskovanými nindži na střeše Národního
divadla, o plačtivé nestvůře v kupé vlaku, jedoucího zasněženou
krajinou, o tom, kdo byl vlastně oním broukem na knize o králících, čím byla ona kniha a kým byli králíci, ale do stále se zužující
mezery se už nic nevejde, snad by se to dalo vyřešit tak, že bych
pokračoval pod dolním okrajem papíru a napsal konec vyprávění
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na desku stolu, sdělil bych vám, o který stůl se jedná, a vy byste
si to tam mohli jít dočíst, ale uvědomuji si, že jednak by se někdo
při té příležitosti mohl začít zajímat o různé šifrované zprávy,
psané propisovací tužkou na desky stolů, což by mohlo vyzradit
jisté přísně utajované mimogalaktické spojení, jednak se místa
stolů stejně denně mění - každý večer se totiž stoly odstraňují,
protože přes noc funguje všeobecná studovna jako kluziště. A tak
zkoumám obrazy, které vytékají z pera, a přemýšlím-, který
z nich by se dal použít k uzavření této strašlivé historie, ale
žádný z nich se mi nehodí, bude to asi tím, že naše představy
o konci jsou falešné, rozřezáváme dění na ukončené děje, abychom šije mohli v hlavě přehledně složit jako polena ve dřevníku,
žádná událost není o nic více koncem než začátkem a prostředkem, „není rození, není též konce záhubné smrti, nýbrž je míšení
jen a vzájemné střídání věcí smíšených," říká Empedoklés; kdyby
to šlo, slepil bych popsaný papír do Môbiovy pásky, takže by próza
neměla žádný začátek a žádný konec, teď by to bylo zrovna
vhodné, protože jsem se v textu dostal do stejného prostoru, ve
kterém jsem byl na počátku, totiž do čítárny v univerzitní knihovně - ostatně proč by to vlastně nešlo; když jste byli před chvílí
ochotní vypravit se do univerzitní knihovny jenom proto, abyste
si přečetli zakončení příběhu na desce stolu, jistě vám nebude
zatěžko si text potřebným způsobem slepit. Slyšeli jste o mýtickém hadu Uroborovi, který se hryže do ocasu? Tedy: konečně
jsem objevil informaci, kterou jsem léta hledal, zprávu o tom, kde
se nachází vchod do tajné chodby, vedoucí k malachitovému
paláci na břehu podzemní řeky, k paláci, kam jsem byl před
dvaceti lety pozván na slavnost...
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Petr Kouba

U DIVOKÝCH TONAKŮ
(cestopisná črta)
(Dvousměrná perspektiva kterési karlínské ulice. Deštivé dopoledne. Ulice je prázdná, jen dva ošuměle vyhlížející muži
postávají na jednom nároží. Jsou zjevně zabráni do sporu, neboť
proti sobě střídavě vyrážejí ve zvolna prováděných le& nesmírně
dramatických pózách. Jsou již zcela promočeni, ale nevěnují
žádnou pozornost nevlídnému počasí ani děsivým zjevením.)
„Pardon, pane, pardon, o tento klobouk se s vámi nebudu přít!"
„Pchá - jak je to snadné, nepříti se o klobouk, který člověku
nepatří!"
„Chcete snad tvrdit..."
„Pane, upozorňuji vás, že vám nesedí. Vážně. Je malý! Tedy
není malý z hlediska průměrného respektive platinového klobouku, uloženého za stálé teploty v podzemí pařížské Akademie věd.
Je malý pouze vůči vaší hlavě. Jestli vám kdy mohl patřit, pak
leda jako dítěti. - Ach, věřte mi, nemám rád ta přemoudřelá,
předčasně vyspělá děcka, která jednou rukou vyťukávají Chopinovu sonátu a druhou loví cosi z nosu. Desetiletí géniové ...
Nesnáším, pravím vám, že ne-sná-ším ty výřečné, zároveň znuděné i drzé špunty, kteří sedávají dámám na klíně, dychtivě
naslouchají žertům o svých trochu těsných kalhotkách, přičemž
si v ruce pohrávají s kloboukem - pokrývkou určenou dospělým
hlavám. Slovem: ten klobouk vám nepatří!"
„Sedí mi skvěle. Marně vzpomínám, kdy jsem měl naposledy
tak dobře padnoucí věc."
„A viděl jste se již ze strany? Nebo, ještě hůř, zezadu? Použijte
občas, milý pane, soustavy dvou zrcadel - dozvíte se pak o sobě
více! Co plátno, narazí-li si seladon klobouk do čela, když vzadu
odkrytá lysina prozradí, že je hňup a zloděj pokrývek hlavy!"
„Mám to snad chápat jako urážku?!"
„Můjbože, chcete-li."
„Přiznám se, že nejsem zvyklý ..."
„Co? Co? Dopovězte!" (Muž v zeleném klobouku se rozpřahuje
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pěstí. Muž ve fialovém klobouku couvá. V pozadí scény přijíždí
po protějším chodníku apokalyptický jezdec. Znaveně slézá s koně, usedá na obrubník a skládá příšernou tvář na setlelé lokty.
Několik psů jej zvědavě očuchává.) „Jestliže, pane, nejste zvyklý
nosit ukradené klobouky, dobře vám poradím: Nenoste je tedy!!"
„... nejsem zvyklý poslouchat urážky. Zvláště v úterý ne! Tento
klobquk jsem zakoupil a řádně zaplatil. Není tomu ani týden.
Růžové děvčátko jej sňalo se sedmé police, na íhvilku na žebříku
odhalilo lýtka, a ptá se mne, ohlédnuvše se přes růžové ramínko:
'Tenhle? Tenhle světle fialový, Vladimíre?'"
„Ó ... Vladimíre?!..."
(Muž ve fialovém klobouku si vysvětluje údiv svého soka jako
nabídku ke smíru. Podává mu ruku.) „Mé jméno. Dobrý den."
(Muž v zeleném klobouku skryje obě ruce za zády.) „Ale ne. Ta
důvěrnost prodavačky!"
„Kupuji často klobouky. Dá se říci, že nemine měsíce ani
výplaty, abych se nezastavil v kloboučnictví. Právě proto mi vzalo
řeč, pane, že jste se mohl domnívat... Nikdy bych nevzal nahlavu
nějakou cizí hučku, opocenou kdoví čím potem, vybranou kdoví
čím vkusem!"
„Tento klobouk je můj! Můj! A vkus také! Nádherná fialová!
Ještě slovo a ...!" (Znovu napřahuje pěst.)
(Ani jeden ze soupeřů si nevšímá, že nad jejich hlavami se
z oblak svěsilo obrovské ňadro a ukáplo do deště pár kapek
mléka. Psi odběhli od apokalyptického jezdce a lízají mléko
z dlažby.)
„Počkejte! Zadržet! Já přeci také rád fialovou, zvláště ve světlých odstínech! Mluvil-li jsem o nevkusu, nemyslel jsem tento
klobouk, at už je číkoliv."
„Vida! Číkoliv... Obracíte?"
„Pane, neobracím! Teoreticky číkoliv! Ale tato barva je charakteristická pro můj šatník. Zeptejte se kohokoliv, nebo rovnou
mne, a já vám odpovím: Ano, světlefialové odstíny jsou mou
slabostí. Chápete?"
„A že bych nechápal! Mám tu vaši slabost před očima! Vida ho
- zbláznil se do světle fialové! Serval by člověku s těla i světle
fialovou kůži, tak mu učaroval ten tón! - Oběť své sudby? ...
vášně? ... Nevinné tele posedlé? ... Snad čekáte,, že vás nyní
i polituji a mávnu rukou, řka: Co do pár cárů plsti?! Nikdy!
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Zkrátka dosti řečí a sem s ním, zlodějisko karlínské!"
„Zlodějisko?!" (Muž ve fialovém klobouku si kasá rukávy. Činí
tak však zvolna, příliš zvolna, než aby nás pak udivilo, že z rukávu vyklouzla paže, průměrem i tuhostí přirovnatelná k vařenému makarónu.)
(Ňadro váhavě, a zdá se že i zklamaně, mizí zpět v oblacích.)
„Ano! Je-li bezesporu člověk, který odcizil peněženku nebo
deštník, zlodějem, bylo by urážkou klobouků, kdyby darebák,
zmocnivší se jich, byl nazván jinak!"
„Nežli vás, pane, rozhodně udeřím, ještě otázku (nemíním totiž
jako troup bušit pro omyl do omylu): Kdy a kde jsem vám tento
MŮJ klobouk měl ukTástiľ'
„Před chvilkou. Však to sám nejlépe víte! Vyšel jsem zrovna
z hostince 'U viaduktu', nic netuše a dobře naladěn. Okamžik
jsem rozvažoval, patře na kalnou a valem se kalící oblohu, zda se
dát do běhu či zacouvat zpátky do lokálu. Druhá možnost měla,
pravda, háček: zanechaný účet byl dlouhý a, přiznám se, ne zcela
vyřešen; chybělo cosi ... detail ... poslední lazurní dotek ...
zkrátka zaplatit. Ale přesto - mámť hostince v lásce - jsem byl
již rozhodnut vrátiti se a zahlaholit cosi jako: 'Ba, mračí se to
venku pěkně! Od severu se cosi žene. Mraky, jak pupek hrachem
napraný, se nadýmají a hrozí protrhnout. Ty však se nechmuř,
milý hostinský; chtěl jsem se jen na prahu trochu vzduchu
nadýchat; máš v podniku nakouřeno. Kabát jsem na sebe vzal jen
z roztržitosti. Bud' tak dobrý a dones mi ještě pohár plzeňského:
prosím však -již víš -málo pěny!' Tak tedy již již jsem se obracel,
když najednou ... co nevidím! ..."
„Rcete!"
„Vás! Vás vidím: falešného elegána! Hroznýše, co spolkl páva,
a trávíc jej, vydává se za něj, odvolávaje se na jedno pírko na
čenichu. Můj klobouk - to je to pírko! Zanechal jsem jej zřejmě
v hostinci, zcela zaměstnán teorií ústupu. Pak jsem jej uzřel na
vaší hlavě. Nejdřív mne mdloba přepadla, však poté oprávněná
zlost! Kdo se tu chlubí cizím kloboukem?! Vždyť vidím: fazóna,
barva, vše, dokonce i jistá vráska na krempě, vše jak ten můj.
A je můj! - Vyzývám vás trpělivě naposledy, pane - a upozorňuji
vás, že má pěst není tak trpělivá jak můj jazyk - sem s tím
kloboukem! Chci tento klobouk!"
„Nedá se nic dělat. Schyluje se k měření sil, vašnosti!"
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„No tak pó£, no tak póť!"
„Dejte si pozor, jsem zběhlý rváč!"
„Z kolika půtek jste již zběhl? Hahaha!"
„Přejde vás smích. Vše ve mně troubí k boji."
„Tím hůře pro vás. Nedostanete jen prostě na rypák, ale musím
vám ještě nacpat do chřtánu ty vaše trumpetky."
„Hm ... jaké vulgární vyjadřování... Vy a fialová? Pochybuji!"
(Tiché cinkání. Po ulici se přikutálí korunová mince. Na rohu
se zarazí, provede ostrý půlobrat a zmizí v postranní ulici.)
„Co vy víte. Letos v lázních mi kupříkladu všichni říkali..."
„Nechte toho! Jste samá přetvářka."
„Nuž tedy do boje!"
„Eh... co říkali?"
„Že není elegantněji oblečeného muže na kolonádě!"
„Dobrá. Ale kdo to říkal?"
„Samozřejmě krásné a kultivované dámy!"
„A netvářily se při tom jaksi příliš obdivné? Rozumíte - nelichotily vám příliš nahlas, skrývajíce pak rychle ústa za magazín?
A konečně: neprošel jste snad stokrát kolem nich, natřásaje se
jak krocan? Jak to myslely ony dámy? Dobrá ironie je k nerozeznání od špatného obdivu a projde často nepozorována ouškem
ješitníka."
„Dost řečí! Ty vaše moudrosti ... Hle!, jedna facka hřbetem
ruky a druhá interiérem mé pravice. Teď mluv, ty náfuko, co
sedláš svůj otřepaný důvtip častěji než činy." (Pán ve fialovém
klobouku dostává pár facek.)
(Déš£ houstne. Ulicí proběhne řada jeptišek; jsou seřazeny za
sebou tak, že se opírají rukama o ramena sestry před nimi;
zpívají německou karnevalovou píseň. Běží vlnitě a rychle.)
„Bijí mne! Občané, do zbraně!"
(Neotevře se ani jediné okno, ani záclona se nepohne. Apokalyptický jezdec se s hekáním a prděním zdvihá, vylézá na koně
a odjíždí za jeptiškami.)
(Pán v zeleném klobouku vítězí, zmocňuje se fialového klobouku.)
„Ha, jsi můj, kloboučku! Konečně ... Jaká nádherná barva,
jaký tvar!"
(Snaží se nasadit si světle fialový klobouk, ale samozřejmě se
mu to nedaří, poněvadž již má na hlavě klobouk zelený.)
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„Co to? ... Cos vadí ... Ó hrůzo zapeklitosti ... Ne a nejde to!
Mám snad tam nahoře tukovou bouli či tumor? Příteli, zbitý
příteli, velkorysý zbitý příteli, řekni co vidíš? Proč nemohu nasadit tento krásný klobouk, získaný od poctivce v poctivém boji?
Rci, co mám tam nahoře? Snad ještě další hlavu? Zachtělo se snad
osudu a šprýmujícím bohům učinit ze mne totem? Příteli, mluv;
dobrý, velkorysý, ani ne moc zbitý příteli! Budu ti tento klobouk
půjčovat, podělíme se o něj! Můžeš s ním chodit na obědy či do
divadla. Nebudeme se přeci o něj tahat pro samolibou radost
nějakého neviditelného Šalamouna! Jen proboha řekni, co je to
za problém na mém temeni?"
„Máš již na hlavě jeden klobouk, nešťastníku. To jsi nevěděl?
Často se stane, že pod kloboukem dlouho nesnímaným se hlava
zapaří jak kupa sena, zkysne mozek, a člověk zapomene, že cosi
na hlavě má; jako by dodělávající kůň zapomněl na bařtipána,
jenž ho uštval."
„Věru, můj milý, trefně řečeno! Ulevilo se mi ... Rozumím-li
správně, mám tedy nyní dva klobouky ... Kdo by to řekl? ...
Děkuji ti, opravdu, budeš se moci na tohoto fialového krasavce
přijít jednou měsíčně podívat. Hm ...myslím, že i jednou za čtvrt
roku stačí. Co by sis s ním povídal, nebožáku? O svých porážkách? Nebo nějaké pohádky o jakémsi dávném zaslíbení? Chá!
Jdi do kláštera, jako Otýlie. Tam hledej úlevu od křivdy, jíž
domníváš se, že jsem ti učinil; sežmoulej s velebníčkem pár kůrek
modliteb a smiř se s tím, že skutečné je pouze to, co je pravda,
a pravda je co se dá nahmatat, co tě sekne, bodne, uštkne, kdybys
to chtěl sprovodit se světa - zbytek jsou sny a uvzdychané vzpomínání, bajky o čemsi, co se mělo stát, leč nestalo. Vždyť vše co
spí, sní, či dovolává se práv, je jako pštros, který zastrčil hlavu
do země a pátrá zde po kořenech svých a všeho, zatímco mu
nahoře opice škubou ocas. Žádný klobouk se ještě nezrodil z meditací ... Namoutě, není to famózní fialová záležitost?! Mám jej
čím dál raději. Dobrá, vidím tvé slzy - přijď se na něj za rok
podívat. A nyní si sejmu tu starou okrasu ..." (Snaží se sundat
zelený klobouk, ale nejde to. Táhne za něj vzhůru tak usilovně,
až se mu na očích odchlipují víčka a kůže na spáncích hrozí
prasknout. Klobouk však drží jako přirostlý: což pravděpodobně,
vzhledem k drobným trsům trávy, které vyrážejí mezi jeho střechou a mužovou skrání, také je!)
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„Bože, jsem snad přilepen k té vlezlé hučce?"
„Copakcopááák?"
„Starejte se o sebe, člověče!"
„Pán je nervózní? Jde to ztěžka?"
„Ztěžka? ...Pche!... Vůbec to nejde, vy osle! Drží fest."
„Drží fest? Klobouku čest! Slavme Fest! Lid zdvíhá pěst! Vzhůru již poškození a rozličně ujařmení; vzhůru všichni, jež
hlad zhnět! Přišla chvíle, kdy jest nám svobodně zvolati: Král až na klobouk - je nahý!"
„Volejte si co chcete, vy zhnětenej, ale vo dům dál, jó?! Nebo
snad chcete opět po hubě? Počkejte moment; jen co budu mít
volné ruce."
„Právě - zde to máme! K sejmutí zaseklého klobouku byste
potřeboval mít obě ruce volné. Ale vy z té jedné zatvrzele nepouštíte fialový klobouček... Kdybyste tedy dovolil, podržel bych
vám jej na moment."
„Huš, kryso, co naskakuješ na potápějící se loď! Ruce pryč od
mého fialového krasavce!"
„Kryso? ... Chtěl jsem přeci jen pomoci; zapomenout na vaše
urážky a prostě vám pomoci jako člověk člověku."
„Znám takové pomocníky. Slibují pomoci jako člověk člověku,
a přitom ve skutečnosti mne podfouknou jako lotr lotra. Třesete
se na fialový klobouk, který, patřiv mi i před bitkou, mi po
vítězství patří dvojnásob!"
„Netřesu se. Chvěji se rozhořčením, neboť jsem vámi poznovu
urážen; cirka již posté za toto dopoledne! Věru skutečnost, která
by slabší povahu dohnala ke komplexu méněcennosti. Přesto má
ruka zůstává nabídnuta ku pomoci..."
„Když jste tak žhavej pomáhat, tak mi jednoduše pomožte
sejmout ten klobouk, co nechce z mé hlavy, abych jej mohl nahradit novým. Snímejte, snímejte! Nespěte mi tady!"
„Ale ... to bych byl přeci sám proti sobě."
„No a? Vždyťjájsem taky proti vám. A nejsem žádný hlupák."
„Já nevím ..
„Šup šup - do toho! Popadněte ho vzadu, já zepředu, a až řeknu
teď, tak naráz zabereme. Na zasmušilost je nejlepším lékem
akce!"
„Inu ... ach ... když dám pět a pět k sobě ... tedy ... nuže ...
odsuňme spor na později. Přiznávám, že případ vaší zbytnělé
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hlavy mne odborně zaujal. - Pozor, máte štěstí, člověče!; budu
vám radit! ... Vezměte fialový klobouk do zubů (jemně, chlape!)
a ten na hlavě uchopte oběma rukama. Rozkročte se a zhluboka
nadýchněte. Kolena zůstávají napjatá! - A nyní táhnout! Více.
Více! VÍCE!... Bolí to?"
„Velmi."
„Tak je to správné. Krátce se uvolníme a znovu táhnem. Více.
Více! VICE!"
„Uůůůůůůů ..." (Muž v zeleném klobouku se třese úsilím;
špičky jeho bot se již jen lehce dotýkají chodníku, jak táhne
vzhůru; ale klobouk nepovoluje.) „Nejde to. Ještě okamžik a byl
bych si hlavu utrh; ale ten mizera drží!"
„Stop! Máte štěstí, že vám radím. Zkuste s ním pootáčet a zároveň táhnout."
„Takto?"
„Ano. Bolí to?"
„Velmi. Ještě víc než před tím."
„Jen to zkoušejte. Doleva. Nic? Tak doprava. Doprava, povídám! Pořádně! Ještě! Ještě! Kroutit!"
„Vy si asi myslíte, že nosím klobouky na závit, ne?"
„To jistě nemyslím. Ostatně, kde by se u vás vzaly mozkové
závity?"
„Netušíte, pane, s jakou chutí bych vám poznovu dal pár facek.
Zatracenej klobouk! Všecko mne už bolí. Co to s ním je? Že by mi
hlava natekla, jak se tu s vámi rozčiluju? Cítím v ní takový divný
tlak. Mrtvice ... komplikace ..."
„Stop! Máte štěstí, že vám radím, Mohli bychom přeci ten
klobouček naříznout! Aha! Zde a zde. Mám náhodou při sobě
kapesní nožík značky Rybička ..."
„Tfuj, pryč s ním! Takový špinavý! Chcete, aby se mi pod
klobouk dostala infekce?!"
„Rybička je nejvýš trochu od sardinek. Pane, čas kvačí... kvas
tlačí! Bez ohledu na polní podmínky je to třeba naříznout! Co
když už to máte vespod zhnisané?"
„Ne, řezat se nenechám. Cosi vidím ve vašich očích ..."
„Nedělám to poprvé."
„Právě ... Řezat se nebude!"
„S vámi je to těžké. Sklapuji kapesní nožík značky Rybička
a ukládám jej do kapsy. Unavuje mne již ten boj se středověkými
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předsudky vůči libidózní chirurgii. Myji si nad vaším případem
ruce."
„Myjte, příteli, myjte. Ale neopouštějte mne. Někde musí být
řešení. Je naší povinností je horečnatě hledat; neboť co když můj
případ není jediný!... No tohle! Třeba jde o lidstvo! Epidemie ...
Dejme hlavy dohromady."
„Tůhle! Žádné hlavy dohromady. Aby tak byla ta vaše vodnatelnost nakažlivá? Zejtra se probudím a budu mít hlavu jak
medicinbal. Víte, jak je v dnešní době těžké sehnat větší čísla
klobouků? Již nyní s tím mám potíže. Musil bych si je nechat šít
na míru, což by mne bleskurychle zruinovalo; poněvadž jak jsou
mé příjmy skrovné, tak je má žádost po kloboucích veliká. Prostě
je musím mít. Musím! (Zakrývá si tvář a šeptá.) Musím ..."
(Druhý muž, stranou.) „Hle ... poprvé spatřuji tohoto nešťastníka v novém světle ... čtu v jeho nitru ... a čtu totéž, co ve svém
vlastním." (Nahlas.) „Jářku, víte že čtu ve vašem nitru? Aha ...
aha... Jů... Nemám pravdu, že jste příznivcem klobouků, stejně
zapáleným jako já? Nemám pravdu, že je milujete prudce, nehorázně, a doufám také věrně, jako já? Nemělo by tedy být pro vás
těžkým pochopit, že přestože jsem se zbláznil (ach, sladce zbláznil) do tohoto fialového, neznamená to, že jsem rázem zapomněl
na ony krásné chvíle, které jsem prožil s kloboukem, který nyní
nechce opustit mou hlavu. - Vždyť on nemůže jednat jinak ...
věrnost škeble ... zuby nehty se drží mé lebky ... vdova visící na
rakvi... A proto - zůstane celý! Chci, aby byl sňat ve vší důstojnosti, jak si zaslouží. Víží se k němu vzpomínky ... Darovala mi
jej milá k státnímu svátku. Ne, nyní již tuplem nedovolím učiniti
z něho nějakou rozpitvanou hučku, mrtvého žebráka, bezejmenné tělo, na kterém si pár mediků zkoušelo svou obratnost. Pomožte mi tedy táhnout vzhůru, člověče. Slibuji vám prešetrení našeho
sporu; odebereme se pak společně před Nejvyšší kloboučnickou
radu; nechť ona rozhodne, čí láska k fialovému klobouku je větší,
a čí hlava slibuje ve spojení s ním přinésti kloboukům větší slávu!
Nu, co tomu říkáte?"
„Jsem pro."
(Oba muži rvou společnými silami klobouk nahoru. Po chvíli
se ozve praskot a rachot. Vylekaně pouštějí klobouk z rukou. Ale
ten je neporušený, stejně jako hlava, na které pevně drží. Hluk
způsobil předmět podivného tvaru, který pár kroků od nich
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prorazil chodník a klube se ze země ven. I v jiných čtvrtích města
se ozvaly podobné zvuky. V ulicích se vymršťují ohromné podzemní hodinové pružiny; rvou ze země dlaždice, trubky kanalizace a plynem páchnoucí hlínu. Městská správa vysílá stovky
parních válců a holčiček se švihadly, aby pružiny zadusaly zpátky. Brzy je záchranná akce úspěšně skončena, přes protesty
pythágorejců, epikurejců a jiných strejců, kteří prohlásili v komuniké: Úterý je den určený k placení dluhů. A svět nám již
dlouho dlužil zázraky.)
„Doprčic. Jsem se silami u konce."
„Hlavu vzhůru, člověče!"
„Nemohu. Tíží mi ji ten klobouk... na němž zas těžce lpí hrozná
skrytá vina. Tajil jsem to doposud před celým světem. Chmurný
příběh. Ústa se brání jej vypovědět, přesto vím, jak by se mi
ulevilo. Ó klobouku osudný, hrobko radostí mých ..."
„Neotálejte a vyzpovídejte se! Jsem zvědav. Copak jste to provedl, co? Jen pěkně s barvou ven."
„Běda... práva ta barva ... kolem té se to točí. Řekněte, pane,
jakou barvu má klobouk, co vidíte na mé hlavě?"
„Zelenou. Chromoxyd tupý, řekl bych. Divné, že? Tento odstín
je přeci již půl roku pasé!"
„Zelenou ... Ach ... věru divné; však jinak, než myslíte. Neboť
když jsem jej dostal, měl barvu krémovou!... Já to tušil: kletba
mé milenky mne dostihla!"
„Že kletba? Že milenčina? Že dostihla?"
„Ano. Ano. Ano. Jak již jsem řekl, darovala mi kdysi tento
klobouk a zároveň mi i prozradila jeho kouzelnou vlastnost: dokud ji budu milovati, bude jeho barva krémová, jakmile ji však
zradím, zezelená:"
„Milenka."
„Klobouk."
„A zradil jste ji?"
„Zradil. Je to v mém charakteru. Ach běda, jsem zrádce a nikdy se klobouku nezbavím."
„To ale neštymuje, pane! Kletba přeci slibuje změnu barvy
v případě zrady, nikoli změnu rozměrů, se kterou se tu potýkáme."
„Ta prokletá kletba má ještě dodatek ..."
„Je to možné?"
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„Ano, je. V dodatku se praví: Aj, síly mocné, v případě, že mne
můj milý nejen zradí, ale i srazí, klobouk nechť se scvrkne."
»A...?"
„Zradil jsem ji i srazil."
„Rozveďte to, můžete-li."
„Srazil jsem svou zrazenou milenku při záchvatu náměsíčnosti
se střechy činžovního domu."
„Ale to je strašné! Hrůza! Proč jste mi to říkal? ... Budu nyní
mít stále před očima tu nešťastnici, kterak se s výkřikem probouzí při pádu do hlubiny! Jste netvor, pane! Srazit se střechy
činžovního domu bezmocnou a bezbrannou náměsíčnou! ... Váš
trest je zasloužený!"
„Počkejte, jste na omylu! Moje milenka byla držitelkou černého
pásu v judu a spánek měla jako medvědice. Ten záchvat náměsíčnosti jsem měl já. Mívám ovšem velice divoké záchvaty náměsíčnosti! Vůbec se neznám. - Šla mi, chudinka, na pomoc, když
mne zahlédla za oknem, jak špacíruji po střeše. Uchopila mne za
noční košili a já, ačkoliv jsem to v judu nedotáhl ani na kšandičku, jsem ji bezvadným přehozem shodil dolů. Ovšem upozorňuji,
že o tom nic nevím; to vše mi vyprávěl jediný očitý svědek, který
mne dodnes vydírá: jistý šílený malíř, co má ateliér na půdě
protějšího domu. Vlastním prakticky celé jeho dílo. Při tom on
maluje jenom samé žebráky, otrhance ... v děravých kloboucích!
... Dovedete si představit to utrpení nedobrovolného mecenášství? ... A to všechno jen proto, že, jak vyleze měsíc, jsem jiný
člověk. Vládnu pak nesmírnou silou a šikovností."
(Muži se odmlčují a plivou do louží. Je ticho v karlínských
ulicích, ticho a šero. Jen v dáli svítí dvě světla. Jsou to reflektory
pivovarského nákladního automobilu, který zastavil před jedním
zamčeným hostincem. Výčepní vytáhl roletu a vyběhl ven. Otevřenými dveřmi bylo možno na okamžik spatřit podivnou společnost: indiánský kmen, sedící kolem hořící pípy.)
„Co teď? Má to cenu ještě zkoušet, když jste pod tou kletbou?"
„Ne. Hrozně mne rozbolela hlava."
„To znám. Vlhké počasí ... migrény ... Poslyšte, znamená to
snad, že jste se již smířil s tím, že zůstanete v původním klobouku?"
„Ach, nebojte se, vím kam míříte. Dám vám ten fialový. Co se
dá dělat. Nechte mi jen ještě chvilku, abych se s ním rozloučil.
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Začíná mne ovšem trápit jiná věc - totiž to, že jsem člověk
zdvořilý."
„Zde by snad byly na místě pochyby, nikoli však trápení."
„A přeci, přes veškerou temnou minulost, ba právě jí navzdory,
jsem člověk zdvořilý! ... A teď si představte, že potkám známou
dámu!... Co se stane? Zdvořilost mi samozřejmě velí bez rozmýšlení smeknout! Tedy nerozmýšlím; zdvihnu ruku, uchopím klobouk a ... hvizd ho! ... při mé síle sám sebou v saltu švihnu
o chodník!"
„Prekérní!"
„Perfídni!"
trA dobrá rada drahá."
„Nezbývá mi, než se známým dámám vyhýbat."
„Hleďme, my o vlku a dáma za rohem! - Tamhle totiž, pokud
se nemýlím, kráčí jedna z vašich dobrých známých dam. Míří
rovnou na nás ... Směje se ... Mávána vás!"
„Ó bože, co ted?!"
„Přemozte se. Buďte na ni hrubý!"
„Raději se skryji. Bojím se, že zdvořilost je ve mně příliš
hluboce zakořeněna. Jistě bych se neudržel a smekl."
„Pozdě se skrývat, už ji máte za zády!... Už je tady ... Hle, jak
zčervenala potěšením a zvonivě se směje! ..."
„Ha! Plivnu jí do tváře; snad se dovtípí."
„Hm ... zadržte. Změna. Zdá se, že to přeci jen nebude žádná
z vašich známých dam ... Není to vůbec dáma ... Ani běhna ...
Ano, již vidím jasně, co vám stojí za zády: je to tramvaj šestka.
Odpusťte mi můj omyl. Zmýlilo mne zejména to, že touto čtvrtí
nevede tramvajová trasa šestky, a že tu ani nejsou koleje."
„Jste si jistý? Je to tramvaj? Mohu se otočit?"
„Buďte klidný. Mám ostříží zrak."
„Splet jste se však ..."
(Muži přistupují k okraji chodníku a dávají se do zpěvu.)
„Mámení, sen ..."
„Je bílý den!"
„... přízraky žen ..."
„Jen s pravdou ven!"
„... pořád mne souží..."
„Zchlaďte se v louži!"
„... všude je vídám ..."
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„No to se k vám přidám!"
„... do bláta klekám ..."
„S tím jděte někam!"
„... pak se však lekám ..."
„Sou nahý? Čekám!"
„... když se vagón přiblíží..."
„Kup si brejle, ostříži!"
„Je mi trapno. Naposledy se vám omlouvám za tu šestku.
Pojďte raději stranou, už na nás jde průvodčí s tyčí."
„Ne, neomlouvejte se již. Já se mám co omlouvat a mnohokrát!
Naposledy se omlouvám."
(Muž bez klobouku, stranou:) „Cosi se v něm zlomilo."
(Muž v klobouku, zaslechnuv jej.) „Ano, zlomilo ve mně se cosi.
A nelituji toho. Vždyť už to znám. Třeba dejme tomu někoho zbiji,
a pak, hele!, sám tím trpím nejvíce, mám rozpaky jak kráva. I vy,
příteli, asi odsuzujete mé dosavadní chování ... nedůvěřujete
mým omluvám. Možná se v duchu tážete, zda nemáte co do činění
s packalským pokrytcem, který sice mění nátělníky, leč špinavý
svrchník ne. A já tady poklekám. Příteli, já tady poklekám,
obrazně, jinak to nejde, jsemť tělem i duší revmatik, a volám:
Suďte mne! Celý svět nechť mne s vámi soudí! Má vina? Ten
fialový klobouk vám stejnou měrou slušel jako patřil! Já lhal
i krad. Ach, nalistujte dotyčný paragraf a nalezněte volné popravišté; neb jedno je jisté: useknou-li běžnému zloději ruku, coby
provinilý ůd, musí dle stejného principu zaplatit zloděj klobouků
hlavou!"
(Muž bez klobouku, stranou:) „Cosi se v něm zlomilo." (Nahlas:) „Přeháníte. Kolik je hodin?"
„Ano, cosi se ve mně zlomilo. To jsme ostatně již slyšeli. Ale
jaképak dlouhé debaty; když mne nesetnete vy, setne jiný; nebo
se setnu sám, jako šuhaj. Tak jak to bude? Nervózně podupávám
nohou. Vše již bylo řečeno. Odpouštím vám atakdál. Kde máte tu
rybičku?"
„Příteli, vidím, že se ve vás cosi zlomilo. Ale co si tu počnu bez
vás, sám? Ulice prázdné; stíny a kroky bez chodců ... co zmohu
sólo proti příšerám?"
„Uvážil jste, že když bude jednou po mně, stáváte se rázem
a bez obav majitelem fialového kloboučku?"
»A nešlo by to bez popravy?"
50

„Kdepak. Trvám na ní. Jen se nevykroucejte. Před tím jste div
neřezal do klobouku, a teď se lekáte ... koho? ... Nuly! Zlosyna!
... Bez popravy vám klobouk nevydám. To víte, je se mnou těžké
pořízení; mám pořád ještě zlosyní kořínek."
„Hm. Vy ... nebo klobouk ..."
(Muž s kloboukem, stranou:) „Cosi se v něm láme." (Nahlas:)
„Já, nebo klobouk, správně."
„Ano, cosi se ve mně láme. Vlastně, jak se tak koukám, tadyhle
je už prošoupaný ... barvy vybledlé ... dosluhuje."
(Muž s kloboukem, stranou:) „Mluví o mně."
„Mluvím o klobouku! O tomto sporném fialovém. Začíná se mi
zdát sporným i v jiném směru. Támhleten tmavě fialový flek na
světle fialovém poli, není to mastnota? ... Měl jsem tak jako tak
v úmyslu, koupit si tento týden nový. Jako každý týden. ... Víte,
i ve mně se to láme a nutí mne to, v důsledku zlomenin, sdělit
vám, že jsou v mém nitru temné kouty. Dovolte mi, je před vámi
vymésti. Řekl byste kupříkladu, pane, že i já jsem štvancem?
Štvancem vlastních zrůdných rozmarů? A přeci je to tak! Jsem
sám sobě Maruškou i macechou; posílám se za třeskutých mrazů
shánět letní slamáčky. Ale to nejhorší teprve nastane, když si ty
klobouky přinesu domů! Mohu se studem propadnout, když jsem
šel spát s novým kloboukem na hlavě, a ráno naleznu na čele
vyrážku! Ta hanba; cejch hříchu. Když vy tu nebudete, příbuzná
duše, komu si uleví má duše, kterému duševnímu bratru, švagru,
Strýci? Kdo jiný pochopí, že může být čistý červ citu v nečisté
dužině vášní?"
„Vy pláčete?... Ano, plačme, příteli. Jsme spřízněni klobouky:
já násilník, zberánkovatělý před svým skonem; vy - citlivý až
k násilnostem."
„Vše ztraceno?"
„Domnívám se ..."
„Plačme tedy. Naplačme plný klobouk... Hm... nedáte mi jej?"
„Teď už? Jen coby mrtvola; to jsme si přeci už vysvětlili.
Ujišťuji vás, že nemíním ani dramaticky chroptět, ani sebou
mrskat jako desetník na bubnu."
. „Ale mně se do tý exekuce nechce. Nemám chuť a ... jistě bych
tu popravu zvoral, zohavil vás, neboť pocházím z nuzných poměrů a moji rodiče mi nemohli dopřát ani základní vzdělání. Příteli,
pane, obměkčete se. Dejte si milost; Zkuste to se sebou .vydržet.
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- Podívejte, já ten klobouček potřebuji beztak jen na cestu domů.
Pak vám ho třeba pošlu zpátky poštou ... Tady je pusto, zakleto
... zkrátka milo; ale považte, že musím přejít ty děsivě zalidněné,
barbarsky slunečné a hlučné prostory kolem nádraží Střed! Ta
hrůza! Stovky očí! To mám vykonat tuto cestu s hlavou obnaženou? ... Dejte mi ten klobouk. Třeba se tím činem obměkčí duch
milenčin i vaše hlava. Nemohu takto udělat ani pět kroků."
„Co mám s vámi dělat? (Mimochodem, cosi se ve mně opět
láme.)" (Boří nos do fialového klobouku) (Stranou:) „Tak tedy ...
poslední pohled ... polibek do důvěrných, delikátních záhybů ...
Zdaliž vás kdy ještě spatřím, mé fialové, sladké zraky? ..." (Nahlas:) „Zde, béřte, je váš!"
„Šlechetný muži ... klobouk ... zalykám se! Ach, jak ošklivě
dnešní den začínal. A náhle mám místo jednoho přítele dva!
Klobouk a vás! Ale co uděláme s vaší hlavou? Pořád klobouk
nechce dolů??
„Nechce. Drží se mne jako klíště." (Zkouší sundat klobouk.)
„Nu ... vyhrál... zřejmě jsme si souzeni. Za deset let mne s ním
potkáte; plesnivým, škaredým ... a já, zestárlý v jeho stínu ...
Ach bože!" (Lká.)
„Někde musí být východisko!"
(Muži hloubají, krabatí čela. Nevidí, že karlínskou ulicí, která
se přirozeně k poledni stmívá, kráčí Generalissimus v dlouhém
plášti. Je asi jen pětadvacet metrů vysoký, ale celkem úspěšně
se mu daří zakrývat tento nedostatek metr tlustými podpatky na
holínkách. Pláštěm zametá celou šíři ulice, strhává omítku z domů, vyvrací otevřené okenice. Generalissimus je vlastně první
bizarní zjevení tohoto dne; ne kvůli trpasličím rozměrům - v Karlině není nic méně běžného než běžnost - ale proto, že je trochu
průhledný, jako by byl vyplněn a utvářen kouřem. Jeho tvary se
poddávají větru, vychylují a protahují se do stran, ale po chvíli
zase vracejí zpět do obrysu, jako dým, odsouzený k nemožnosti
se rozplynout.)
„Mám nápad!"
„Nemýlíte se?"
„Ano, mám nápad! Už jsem si říkal, co to se mnou dneska je?
Jindy totiž mívám nápadů stovky, a to i v situacích nevhodných.
A dnes pořád nic? - Ale kdepak! Sou tady pořád, ťuky ťuk,
milióny miliónových nápadů!"
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„Jsem napjat." (Stranou:) „Zdá se, že i bez intrik vše dobře
dopadne."
„Jaképak intriky? Dávejte dobrý pozor! Řešení je prosté. Tím
řešením jste totiž vy sám."
„Já? Řešením? V jakém smyslu?"
„Neříkal jste tu před chvílí, že svit luny čarovně znásobuje vaše
schopnosti? Vyčkejme tedy poledne, východu luiiy, a nechte pak
do sebe proudit její somnambulní moc. Zadržte ji, nadržte ji,
a nechte pak naběhnout žíly na spáncích, čímž bude vystavena
krempa vašeho klobouku vynikajícímu tlaku! Klobouk musí odskočit se šlupkou."
„Příteli!, šílená tváři, jíž jsem zrcadlem, toť rada prostá, a přeci
za ni díky, díky, díky! - Už cítím chladivý polibek mlhy na mé
lysince, co odvykla světlu jako důlní kůň. - Dnes bude úplněk,
chvíle k vývoji kvasinek somnambulária nejvhodnější. Úplněk...
stejně jako kdysi, když pád mé milenky probudil k životu kletbu.
A dnes, jaká podivná náhoda, zrovna také uplynulo sedm let od
posledního letu mé holubičky! Je to dobré či špatné znamení? ..."
„Jistě dobré! Uvidíte, že zítra si půjdeme koupit klobouky
spolu!"
„Zní to jako sen ... Snad mne i zavedete k tomu růžovému
děvčátku - prodavačce s lýtkem milostně vykrouženým, co oslovuje jménem zákazníky?"
„Neříkám ani slovo. Pojďme sem, do ústraní, vyčkat poledne."
(Oba muži se opírají o zeď, každý po jedné straně vchodu do
domu. Jejich šaty, obličeje náhle šednou, mění se na špinavou
omítku, štukovatí; jak mouchy na lejno se na ně slétá prach.
Tváře hledí úpěnlivě k obloze ... do hvězdné stoky mezi dvěma
břehy střech ... stávají se z nich Akanti, splývají s ostatními
štukovými ozdobami kolem. Karlínem se rozléhá hvízdání vlaků,
ztracených v přízemní mlze. Za minutu bude poledne. Nad periférií vykouklo stříbrné temeno měsíce. Zjevení se množí.)
(Měsíc, stranou:) „Tak kde vás mám, synáčci?"
*

*

*

Petr Kouba (3.11. 1947 v Praze), malíř, spisovatel, 1967-1973 Akademie
výtvarných umění, od roku 1980 žije ve Vídni. Publikuje ve Svědectví, Listech,
Paternosteru a jinde. V nakladatelství INDEX (Edice PATERNOSTER) vyšla v
roce 1986 novela Lekce jízdy.
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Rudolf Němec: Kuklení (1970) Roztoky,
Kuklení (Re-make) provedl Jiří Hlína, 1990, Roztoky
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výtvarne uměn

Eugen Brikcius

RUDOLFOVO CISLO
(Osnova jakékoliv budoucí monografie Rudolfa Němce)
Také obrázky mají své osudy. Někdy docela rázné. O ty nejráznější se často postarají malíři sami. Vím o tom své. Kdysi jsem
připravoval komentovaný přehled atentátů svých uměleckých
přátel na díla cizí i vlastní. Brzy jsem však práci na studii pro
určitou schematičnost uváděných situací přerušil. Jako pramálo
variabilní vzorec mohu uvést razantní výstup v Mánesu, kde se
malíř O. S. sápal po spolustolovnici, a když jsem ho chtěl od ní
odtrhnout, přeletěli jsme všichni tři stůl a prorazili cizí obraz
připravený pro komisi. Naštěstí jsme proletěli jeho temnější
částí, což údajně usnadnilo jeho pozdější restaurování. Tak vypadá útok na dílo jiného. Modelovým představitelem zásahu proti
dílu vlastnímu je jinak zdrženlivý Z. S. Když mu moje bývalá
žena označila obraz za sračku, prorazil ho bez váhání pěstí.
K těmto dramatickým atentátům, jež se v čitateli téměř neliší,
je jedinou alternativou rázného osudu obrazu nechtěné zničení
díla pokusem o jeho domalování či vědomé přemalování díla
údajně nezdařeného. Není náhodou, že se v mém seznamu na
Rudolfa Němce nedostalo. Zatímco jeho výše uvedení a mnozí
další kolegové dělají atentáty na hotová díla, Rudolf obrazy,
zejména ty cizí, pouze okukuje. „Atentáty" dělá výhradně na své
obrazy, avšak ve fázi, kdy ještě nejsou. Nedělá atentát na obraz,
dělá obraz pomocí atentátu. To platilo nejmohutněji v období tzv.
55

prvotních obtisků, kdy Rudolf na emailem natřené plátno přímo
i přes látku obtiskoval svlečené tělo své přítelkyně nebo ještě
raději oblečené tělo vlastní. Že ani takový tvůrčí atentát není bez
rizika, potvrzuje Rudolfův povzdech nad tím, jak „bylo obtížné
z toho odletět, aby se neporušil obtisk".
Jeden Rudolfův hotový obraz se přece jen může pochlubit
rázným osudem. Pachatelem samozřejmě nebyl Rudolf. Obraz si
koupil libanonský velvyslanec a po odvolání z funkce odvezl do
své otčiny, kde dílo žárlivá úderka opozičních umělců prostřílela
jako řešeto. Ostatní Rudolfovy obrazy nemají od okamžiku zavěšení osudy žádné. Nebo přesněji: mají osudy cechovně řádné,
a proto fádní. Jako by cudně tajily ráznost mateřské předakcé.
Jsou to prostě obrazy, jež si své osudové penzum odbyly, když
vznikaly. Dokonce i oběť libanonského masakru už měla za sebou
ještě ráznější masakr ve fázi vzniku.
Vraťme se k Rudolfovu tvůrčímu atentátu a jeho postupnému
ubývání cestou zjemňování. Po prvotních obtiscích, kdy došlo
kromě těla i na agresivní obličej, přešel přehnanou rázností
unavený umělec na dekalky. Tělo nahradil vystřiženou figurou
a email olejem a tiskovými barvami, technika zůstala stejná.
Stříkané předmětové rastry, které už v úvodním období sloužily
jako podmalba, se staly „úderovými" (že by pokus o záchranu
ráznosti?). Rudolf o nich mluví jako o předmětech, které byly
„kolem": krabičky od sirek, krabice na boty, pletivo, rozšrotované
piano. Dochází i k zásahu rukou. Stejným způsobem se Rudolf
dokonce pokouší i o krajinu, ale hned se bleskurychle vrací k vystřižené figuře.
Rastr se táhne jako červená nit i dalším obdobím. Přes úspěch
s rastry úderovými se Rudolf ve jménu nové barevnosti vrací
k rastrům stříkaným (rohože z koupelen a z dřezu, průmyslové
odpadky). Pařížská známá mu pošle stříkací pistoli a tak může
Rudolf odložit opotřebovanou fixírku. Rastry jsou zdůrazněny
tím, že je Rudolf používá po celé obrazové ploše, kterou většinou
až potom postříká darovanou pistolí. Atentát se zjemňuje. Umělec je uhranut optikou barevné hry rastrů, překrýváním barevných tónů dosažených náhodným postřikem, a ani teď se nestydí
domalovávat štětcem. Aby se své nastavené barevnosti ještě více
nabažil, slouží mu jako podkl ad email, olej a akryl. Jako údajné
novum se objevuje „abstraktní figurace", nastupují „samostatné
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totemy, které se rády párují". Na některých obrazech se to
dokonce figurami jen hemží. A všude lze samozřejmě nalézt
rastry. Doplňkem nejsou jako u dekalku monotypy, ale stříkané
kresby na papíře nebo kartonu.
Za zmínku snad ani nestojí slepá ulice městských scenérií
podle fotografií. Jak sám autor říká, „Komunikoval jsem tím
s tehdejší fází umění (malíři byli poznamenáni fotografií a dělali
podle ní), ale to jen rozšiřovalo zmatek, a proto jsem od toho
upustil". Úbytě tvůrčího atentátu však pokračují na vedlejší
frontě. Rudolf začal fušovat do sochařiny. Nalezené kusy dřeva
někdy pomaluje akrylem, někdy nechá v surovém stavu, a pak je
„totemizuje". Staví sloupy, zvětšuje je, montuje na ně znamení.
Pouští se i do reliéfních struktur. Na řadu přijdou i železné
útvary: skoby, panty, kování... Inu, je to fáze doprovodná a k tomu ještě mladá, a proto počkejme.
Nemusíme ovšem čekat na důležitější. Kromě rastrů si Rudolf
od začátku až do otevřeného konce podržel ještě jedno. Ten pojem
ze mne leze jak z chlupaté deky, ale napsat ho musím: akce.
Nikoliv tvůrčí atentáty, které vedou k závěsnému obrazu bez
rázného osudu, ale jejich stínoherné duplikáty, které přímočaře
směřují k fotografii a filmu. Před fiaskem zachraňuje Rudolfa
slunce. Když svítí, zmocňuje se Rudolf výtvarně kontur stínů,
když zajde, Rudolf si stíny vysní a zmocňuje se jich ještě výtvarněji, když vůbec nevyjde, balí Rudolf sebe i druhé do igelitu, „aby
nám nebyla zima". Sám taky rád za sluncem chodí. Vyrazí
v podvečer a jde a jde, dokud mu slunce nezapadne za obzor,
a ještě dlouho potom.
Pobyt za závěsným obrazem nezneužívá Rudolf Němec jen ke
koketerii se sluncem (rád nosíval žluté košilky, aby si na něj
sedaly „mušky vožbrunky", protože, jak tvrdil, „si myslí, že jsem
sluníčko"). Kuklí, proniká, svazuje. Kdykoli se ale zřekne slunce,
nevyplatí se to ani jemu, ani jeho ctitelům. Rudolf si sice i bez
slunce ví rady, ale jen za cenu podvrženého tvůrčího atentátu na
obraz, který ještě nevisí. A který ani viset nebude. Zde nejde
o mateřskou předakci, ale spíše o hraný potrat, který se právem
rozplyne ve fotografické či filmové nicotě. Rudolf nám v jakési
pantomimě na prázdno předvádí své jinak po výtce funkční
techniky. Ještě že to dělá dobře.
Jednou jsem chtěl našeho veterána „nové figurace" trochu
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Rudolf Němec: Sedící 1.160x120, email-sololit (1967)
Národní galerie Praha

pokoušet. Vzpomněl jsem si, že Jindřich Chalupecký kdysi dělil
„atentátníky" moderního umění na konstruktivisty a surrealisty.
Nepletu-li se, bylo to rozdělení vyčerpávající. A tak jsem Rudolfa
zavedl pod jeden z jeho obrazů, kde pro množství rastrů nebylo
vidět figuru. „Poslyš, nejsi ty náhodou konstruktivista?" věděl
jsem už předem, že netnu do živého. „Nejsem žádný konstruktivista," odpověděl Rudolf a poněkud krypticky naznačil rukou, co
je. „Že ty jsi teda surrealista?" zavedl jsem ho pod obraz z údajně
opačného pólu jeho tvorby. „Nejsem žádný surrealista," odolal
i druhému a poslednímu pokušení Rudolf a už ani gesticky nedal
najevo svou neodvozenost. V tu diagnosticky silnou chvíli jsme
oba svorně pocítili přítomnost „vyloučeného třetího".
To by sice mělo stačit, ale přesto stávající happyend krátce
prodlužme dvojí verzí Rudolfova setkání s Josefem Šímou. Tímto
téměř varietním číslem bude chvále Rudolfa Němce nasazena
přiměřená koruna. Verze první je technicky i jinak možná, ale
zřejmě se neodehrála, ačkoli na ní náš protagonista trvá: Rudolf
se sešel v Paříži s Josefem Šímou na výstavě mladých španělských umělců. „Pane Němec, co říkáte těm Španělům?" zahájil
konverzaci Šíma. „To nejsou Španělé," pravil pod náporem převládajícího červeného tónu Rudolf. „To jsou Kubánci."
Druhá verze je na rozdíl od první nemožná, ale stala se: Rudolf
se sešel v Paříži s Josefem Šímou na výstavě mladých španělských umělců a chtěl mu políbit ruku. „Co to děláte, pane Němec?" podivil se Šíma. Rudolf mu ruku přesto políbil a Šíma se
proměnil v kosmické vejce.
(8.-10. června 1990, Vídeň)

Rudolf Němec se narodil 19. května 1936 v Praze. Studoval na
Vyšší uměleckoprůmyslové škole na Žižkově a v letech 1955-1961
na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (prof. Antonín Strnadel). V letech 1968-1969 studijní pobyt ve Francii. Účast na
kolektivních výstavách v Československu, Rakousku, Holandsku,
BRD a Francii. Podstatně přispěl při realizaci Křížové cesty ve
Velkém Boru u Horažďovic (1974). Zastoupen v Národní galerii
v Praze a v mnoha dalších galeriích a soukromých sbírkách.
Paternoster otiskl v roce 1986 Němcovy Malířské vzpomínky.
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hudba
Před dvěma lety (Paternoster č. 22) jsme začali tisknout vybrané kapitolky z knihy pamětí skladatele a hudebníka Mikoláše
Chadimy „Od rekvalifikací k 'Nové vlně se starým obsahem'".
V tomto čísle uveřejňujeme závěr téměř sedmsetstránkové knihy,
která by měla v příštím roce vyjít tiskem. Je nutné číst s vědomím,
že kniha byla napsána v roce 1985.

MIKOLÁŠ CHADIMA OD REKVALIFIKACÍ K „NOVÉ VLNĚ
SE STARÝM OBSAHEM"
„...Chadima a Křivka v žádném případě!..."
(Likvidace českého rocku 70. let, listopad

1981-1983)

A v listopadu 1981 se spustilo to, co jsme tak dlouho očekávali.
Zmíněný soudruh Trojan byl povýšen a stal se šéfem kulturního
odboru Národního výboru hl. m. Prahy. A hned se dal do práce.
Několik dní po svém povýšení si sezval do své kanceláře pracovníky pražských kulturních domů, klubů, agentur a podobných
zařízení a nadiktoval jim seznam kapel, které si nesmějí zahrát.
Tedy žádné do té doby obvyklé „nedoporučuje se", ale jasné
a tvrdé - nesmějí! Samozřejmě, že nikdo z přítomných o tom
neměl hovořit, ale k úniku informací došlo hned druhý den a seznam začal k všeobecnému zděšení kolovat po Praze. Jen málokdo očekával, že kapel v něm jmenovaných bude tolik. Prakticky
jím byla zlikvidována celá pražská neprofesionálni rocková scéna. Ke mně se dostal seznam za dva dny po jeho vydání. Obvolával jsem tenkrát mnoho známých, kteří měli styky a snažil se
ověřit, zdali je dokument, který jsem měl v ruce, opravdu auten-
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tický. Byl. Shodovalo se všechno, včetně pořadí, jak Trojan jména
kapel diktoval. A tak mohu napsat s plným svědomím do této
knížky skutečně dokument a ne drby. Tak tedy Trojan diktoval
následující (v závorkách jsou moje glosy):
1. Nos (Pepa Nos, folkař)
2. Voňkouá (Dáša Voňková, výborná folková zpěvačka a kytaristka)
3. Žlutý Pes (vzpomněl jsem si na diskuse s Ondřejem Hejmou, který mi vždycky
říkal: „Vy Extempore jste moc divoký, my jsme takový hodný kluci, co nechtějí
mlt žádnej prú ser")
4. Personál X (kapela, kterou dal dohromady Pepa Záruba se Staňkem po odchodu
z Extempore; jejich repertoár byl tvořen z bývalého tanečního doplňku Extempore, texty však používali originál, anglický)
5. Park (tuhle skupinu neznám; nikdy jsem o nich ani neslyšel)
6. ČDG (Čunderground - folkový seskupení: Mišík, Hrubý, Merta atd.; vždycky
se mi to líbilo víc než ETC, i když folku zrovna neholduju)
7. Amalgam (I velký stratég a zastánce smířlivé přechcávací politiky Vlasta
Marek se tomu, aby se na listině objevil, nevyhnul)
8. Prototyp (některá z anonymních tancovacích kapel)
9. Classic Rock & Roli Band
10. Rockec Ivo Pěšáka (v roce 1981 vytvořená rock'n'rollová kapela; odpověď
odpadlíkú Mládkova Banjo Bandu na úspěch amatérského Classic Rock & Roli
Bandu - aneb staří profíci poznali, že by se mohli hudbou svého mládí živit
a uživit)
11. Zkárovaný přehled (kluci vystoupili jen jednou veřejně, jako naši hosté; bylo
zřejmé, že náš koncert ve Všenorech probíhal pod přísnou kontrolou Moci)
12. Potenciometr (iZikkurat vystoupili pod tímto názvem jen jednou; shodou
okolností jako naši hosté; i v Ďáblicích byl náš koncert pod přísnou kontrolou
Moci)
13. Zikkurat (snad jen to, že kapela, která též jednou vystoupila pod názvem
Potenciometr, neexistovala po nevybíravém zásahu Pražského Výběru do jejího
obsazení)
14. Merta (Vladimír Merta - jeden z našich nejlepších folkových zpěváků a kytaristů)
15. Mezzanin (Neduhová poextemporální parta)
16. Jazz Band (domnívám se, že šlo o velice zajímavou partu z Radotína, která
se celým jménem jmenovala Tetaur Jazz Band; v době, kdy zákaz vyšel však už
byla dávno zpacifikována - což se jí povedlo během roku)
17. MG (pravděpodobně také nějaká neznámá tancovací kapela)
18. Bluesberry (Petar Introvic se svou partou, jako další zástupci folku)
19. Sdělovací technika (jedna z kapel, která hrála na jakémsi poloilegálním
festivale v jedné vísce za Zbraslaví v létě 1981, z jehož uspořádání jsem byl na
Barťáku obviněn; pro pořadatele akce jsem však pouze sháněl nějaké kapely)
20. Yo Yo Band (vokální soubor bří Tesaříků, který se specializoval na soulovou
muziku; říkalo se jim taky Teplajzníci - díky jejich show; nepomohl jim ani
nedávný profilový a pochvalný článek v Melodii)
21. Judec Gem (i tohle měla být jedna z tancovacích kapel)
22. Výrobní potíže (jedna z kapel, účastnic již zmíněného letního festivalu ve vsi
za Zbraslavi; podle účastníků této akce, kterou rozehnaly policejní oddíly - byly
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velmi dobře připraveny - byla tato kapela nasazena na festival jako provokatéři;
během jejich vystoupení došlo k zásahu policajtů a filmování policejními kamerami všech těch, kterým se nepovedlo zdrhnout; později jsem slyšel nahrávku
a zdá se to být pravda; primitivní a hrubý slovník jejich textů byl příliš podoben
tomu, jak si rockovou poezii představují pracovníci Barťáku; navíc nikdo z přítomných ani ostatních kapel nikoho z týhle party neznal; a to je v našich rockových poměrech naprosto nemožné)
23.Abraxas - ještě jo, ale ne dlouho (přesně takhle to Trojan nadiktoval)
24. Lutka (i on, legrační, folkový komik, jehož křestní jméno je Petr)
25. Energie G (nic nebyla platná ochota a spolupráce, kterou jejich zpěvák a jeden
z kytaristů prokázali)
26. Extempore (tušení nás nezklamalo; kdybychom chyběli, bylo by nám to asi
líto)
27. OZW (kapela byla silně ovlivněna tvorbou pozdního Extempore; po čase byla
ze seznamu vyjmuta a definitivně zrušena až někdy v roce 1983; povídá se, že
měli osobního civila, kterej chodil hlídat každej jejich koncert; asi mu o nich
v zájmu svý kariéry říkali)
28. Psí vojáci (nemohli chybět, i když jejich vystoupení ve Všenorech bylo daleko
široko jediným veřejným vystoupením)
29.Relaxace (Markovi spoluhráči z VIII. PJD v roce 1979; takoví čeští Indové;
dost blbínci)
30. Blues Band (není jasné, jestli tfm byl míněn Blues Band Petera Lipy, nebo
někoho jiného;
31. Maximus (tancovací kapela)
32. Emise (tancovací kapela)
33. Odyssea (plzeňský představitel hard rocku, s kterými jsme hráli v Trenčíně;
nepomohlo jim ani vítězství na festivalu politické písně v Sokolově, kde dostali
cenu za skladbu Apartheid; naivně se domníyali, že potom budou mít pokoj)
34. Pražský originální aynkopický orchestr (zvaný též ÓPRSO; revival taneční
muziky začátku století; prej nčkde něco kecli)
35. Šilhán (domnívám se, že se jednalo o barovou kapelu tohoto hudebníka, jehož
křestní jméno neznám; kde se vzal na seznamu není jasný; třeba měl s Trojanem
nějakej soukromej spor)
*

*

*

Jedna věc byla pro téměř všechny tyto kapely společná. Nějakým způsobem pracovali se Svazem hudebníků- pobočka Praha.
Dvě z nich (11, 28) spolupracovaly s kapelou, která spolupracovala se Svazem hudebníků a jen dvě (19, 22) se Svazem neměly
nic společného.
Byl jsem rád, že jsem do Všenor nepozval Švehlíky. Bylo velmi
pravděpodobné, ze v tom případě by čistku nepřežili. I tak se
zřejmě na čas zachránili jen proto, že v Praze téměř vůbec nehráli
a k legalizaci svých vystoupení používali jen papíry ZUČ.
Ze seznamu bylo jasný, že nejde jen o útok na neoficiální
kapely, ale i na organizaci, která jim k jejich činnosti poskytovala
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potřebnou podporu. V září 1981 pořádá Svaz hudebníků, pobočka
Praha, vedená panem Kníratým, poslední prehrávky. Ale kapely,
které si je udělaly, jich moc neužily. Brzy po zákazu 35 kapel
přišel zákaz další. Svazu hudebníků bylo zcela oficiálně zakázáno
dělat přehrávky, zřizovat kapely a jakákoliv jiná zprostředkovatelská činnost. Svaz se tím stal organizací určenou k vyhnití, jak
zní termín používaný úředníky ministerstva kultury. Samozřejmě i pod tímto nařízením, které Svaz v podstatě likvidovalo, byl
podepsán soudruh Trojan.
Je pravděpodobné, že rokem 1981 by mohlo povídání o české
rockové hudbě sedmdesátých let končit. Ale události se valily
jedna za druhou a bude asi třeba delšího časového odstupu, aby
se dalo jednoznačně určit, kdy byl vlastně Konec. Podle mého
názoru k němu došlo až za další dva roky a tak budu pokračovat.
Konec období rocku let sedmdesátých a začátek období rocku let
osmdesátých se překrývají.
1982
Ten, kdo čekal, že bude po zákazu pusto a mrtvo, se šeredně
mýlil. Na uvolněné posty dočasně paralyzovaných kapel nastupují okamžitě kapely nové. Precedens, Garáž, Kečup, Letadlo,
Jasná páka, Dvouletá fáma, F. P. B. (z Teplic, kteří se museli
uchýlit pod papírové krytí pražské organizace; u nich na severu
skončil pokus o udělání přehrávek okamžitým zákazem vystupování v kraji). Tyto kapely jsou podle mě zároveň prvními, o kterých se dá mluvit jako o Nové vlně. Ale ne ve smyslu hudebním.
To by byla hovadina. Myslím to tak, že tyto kapely se vynořily
z anonymity začátkem osmdesátých let. Jednoznačně se nedá
hovořit ani o tom, že by to byl nástup nové generace. To by šlo
jen pokud bychom neuvažovali data narození jednotlivých hudebníků, neboť šlo jak o mé vrstevníky, tak o kluky mladší. Je to
podobný počátkům alternativní scény. První sestava Extempore
měla v té době věkový průměr kolem třicítky, kdežto Stehlík
tvořili kluci kolem dvacítky. A brzy se tyhle party promíchaly
mezi sebou tak dokonale, že se taky nedá jednoznačně říct, že by
alternativní kapely znamenaly nástup nové generace ve smyslu
data narození. Prostě tc byly kapely, které vznikaly a prosadily
se začátkem sedmdesátých let.
Mě osobně u těchto nových kapel překvapila vysoká řemeslná
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zdatnost hudebníků, kteří většinou hráli ve svých prvních kapelách. Horší to už bylo s muzikou. Ve většině případů se jednalo
o kopírování anglo-americké singlové produkce, v které již dávno
chyběl drajv a nápaditost dřívějších let. Anglická a americká
New Wave se nechala poměrně brzy zpacifikovat a zunifikovat.
Vládli jí Noví romantici. A jak už to bývá v nedostatečně informovaných Čechách zvykem, stali se Novoromantici v myslích
nastupujících rockerů představiteli Nové vlny, tedy něčeho extra
progresivního. Naštěstí, díky nedostatku a cenové neprístupnosti elektronických nástrojů, nemohly naše kapely tuhle „progresivní" módu dělat tak, jak by chtěly. A bylo to dobře. Proti svým
anglickým či americkým vzorům byla (nebo ještě je) jejich hudba
daleko zajímavější. Velkou předností těchto kapel bylo i to, že
hudbě, kterou provozovaly (a provozují), věří. Na rozdíl od jejich
slavných a bohatých amerických vzorů není pro ně hudba showbusinessem, ale postojem. Tím je daleko opravdovější a rebelštější, jak byl například nucen uznat s trochou smutku i jeden z redaktorů NME, který navštívil Prahu někdy v roce 1984.
Za normálních okolností by se tyto nové kapely měly stát novou
krví našeho středního rockového proudu, poslouchaným a obdivovaným nově dorůstajícími teenagers. Myslel jsem, že ani jejich
texty, které se mi líbily většinou daleko víc než muzika, by
neměly našim ideologům vadit. Jenomže j sem myslel blbě. Texty
samozřejmě vadily. Byly totiž, i když velkou většinou úplně apolitické, o životě, psány jazykem lidským á ne televizní, krasodušsky uměleckou všerozmazávající New Speak. A tak místo aby
tyto kapely vystřídaly rockové důchodce v agenturách, stala se
z nich nová pražská neoficiální scéna, která zaplnila posty vyklizené tou předcházející. Svým způsobem měly tyto kapely i štěstí.
V Praze se po počátečních potížích velmi dobře rozjel nový klub.
Praha měla po delší době stálou a fungující rockovou scénu Junior Klub Na Chmelnici, jehož dramaturgie nebyla založena
na vystupování prověřených profi hvězd. Díky tomu se tyto nové
kapely rychle dostaly do povědomí pražského publika a staly se
hvězdami pražské rockové scény. Bohužel, měly jen málo možností zahrát si mimo Prahu. Soudruh Trojan zařídil, aby to
prakticky nebylo možné. Pokud si tyto kapely chtěly uchovat
jakýs takýs legální statut, nezbylo jim, než aby se podrobily.
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Došlo tím k zajímavému, ale v socrealistickém státě běžnému
paradoxu. Kapely a hudebníci, kteří po Trojanově zákazu nějakým způsobem v hraní pokračovali, zase neměli téměř žádnou
šanci zahrát si v Praze. A tak se pražská neoficiálni scéna rozdělila na dvě části. Jednu část znalo publikum pražské a druhou
publikum mimopražské. Trvalo dost dlouho, než si publikum tuto
skutečnost uvědomilo a začalo brát pražskou scénu v celku.
K tomu publiku ještě něco. Nevím, jak je tomu jinde a jestli je
tomu tak v tak velkém měřítku jako u nás. Pro drtivou část
našeho publika končí docházka na koncerty a zájem o muziku,
jakmile se dostane do určitého věku. Většinou po tom, co dojde
k ženění a vdávání. A tak pro kapelu, která vydrží hrát víc jak
pět až deset let začíná boj o publikum nově dorostlé. Četl jsem
jednou nějakou reportáž o koncertě Chicaga v Londýně. Sál nebyl plný, ale slušně zaplněn lidmi, kteří již měli po třicítce a kteří
měli kapelu rádi v oněch letech, kdy byla na vrcholu své slávy.
Tak tohle u nás nefunguje. Vlivem propagandy, obtíží a průserů
se v určitém věku začne fanda dívat na své mladistvé bláznění
se shovívavým úsměvem. Chce mít klid a tak nikam nechodí.
V půlce března 1982 pořádalo PKS pod Trojanovým osobním
dohledem prehrávky pro amatérské kapely. Někdo nahoře asi
usoudil, že je třeba něco udělat, aby to nevypadalo, že je u nás
rocková hudba potlačována, což vzbudilo zájem zahraničí. Skutečnost, že přestala po zrušení platnosti přehrávek Svazu hudebníků (v prosinci 81) existovat amatérská, poloprofesionálni scéna
(všechny nové kapely hrály již jen na papíry ZUČ) a způsob,
jakým byla zlikvidována (tj. hezky po stalinsku, když se kácí les,
lítají třísky) vyvolal zřejmě nesouhlas i v dohlížitelských orgánech. Navíc Trojanovo jednání příliš okatě odporovalo článkům
v tisku, které nadšeně psaly o pomoci, které se souborům ZUČ
od státních orgánů dostává. Ale možná šlo jen o to, že po provedených pogromech se najednou vynořila spousta skupin hrajících
pod ZUČ, tedy bez přehrávek, a tento způsob hraní umožňuje jen
malou kontrolovatelnost toho, co, kde a jak se hraje.
Mnoho rockových kapel ale na tyhle přehrávky nešlo. Někteří
hudebníci byli dokonce varováni předem. Ke mně se například
donesla věta, kterou Trojan pronesl v nějaké větší společnosti
v souvislosti s připravovanými prehrávkami. „Chadima a Křivka (vedoucí Zikkuratu) v žádném případě!" Bylo to od Trojana
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v podstatě milé. Kdybych se na prehrávky přihlásil, musel bych
zaplatit asi 200 korun poplatek a úplně zbytečně. Jiné z kapel,
které nějakým zázrakem přežily pogromy, nechtěly zase zbytečně upozorňovat na to, že na ně v seznamu bylo zapomenuto a po
zrušení LH-přehrávek Svazu hudebníků si libovaly ve svobodě,
kterou jim hraní pod ZUČ poskytovalo. K nim se přidaly i ty
chytřejší z nových kapel.
A přeci jen jsem se nakonec přes všechno svý zapřísahání, že
prehrávky už nikdy, týhle šaškárny účastnil. S ...Klasikama.
Kluci mě moc prosili, abych na ně šel a dělal zkoušky z teorie
a zvýšil jim tak výši přiznaného honoráře. Upozorňoval jsem je
na to, co jsem slyšel, ale Pavel řekl, že je to jedno. Kapela neměla
podle jeho názoru co ztratit. Na Klasiky se Trojan přišel podívat
osobně. Kapela ale měla celkem bojovnou náladu a rozhodla se,
že nikomu nebude lézt do prdele a předvede svoje show bez
jakéhokoliv respektu k porotě. (To znamená, vykašlala se na
nedoporučované pohybování a tichý zvuk.) Kupodivu přehrávky
udělala. Trojanovi jsem v týhle partě asi nevadil. Zřejmě usoudil,
že jsem se dal na správnou cestu. Když časem zjistil, že se tak
nestalo, naznačoval Pepovi, jak snáze by beze mě kapela existovala. Ale nerad bych zapomněl na jednu z dalších možností, proč
kapela, na kterou měl Trojan bůhví proč spadýno, přehrávky
udělala. Po tom, co jsem se o něm časem dozvěděl, je možný i to,
že ho obměkčil náš nevlezprdelskej přístup. (Mimo jiný i na
těchto přehrávkách jsem se dostal do konfliktu s porotou, když
jsem začal vysvětlovat svoji teorii o nesmyslnosti přehrávek.)
Kapely, které přehrávky udělaly, si však moc nepomohly.
Dostaly se pod přísnou Trojanovu kontrolu. Pokud si myslely, že
budou moct po přehrávkách jezdit i mimo Prahu, tak se šeredně
mýlily. Každý takovýto zájezd musel být Trojanem předem odsouhlasen. (Jinak by kapela nedostala razítko do bloku, které ji
legalizovalo.) Souhlas k opuštění Prahy však až do Trojanova
pádu nedostala téměř žádná kapela. I když jedna z kapel prohlašovala, že to za flašku možné je, moc tomu nevěřím.a pokud vím,
tak to radši nikdo nezkoušel. A tak hrály kapely hezky pod
kontrolou v Praze a nakonec záviděly mimopražské koncertování kapelám hrajícím bez přehrávek, jako ZUČ.
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V dubnu 1982 se měly konat XI. PJD. Měl to být pokus o zopakování dramaturgické koncepce těch prvních, desátých, od
kterých Sekce nakonec sama ustoupila. Ze zahraničí bylo pozváno mnoho alternativních kapel a Dny měl být monstr podnik.
Povolovačka byla včas odeslána a protože v zákonné lhůtě nepřišla žádná odpověď, začalo se s přípravou naostro.
Tentokrát jsem však již v jejich uskutečnění nevěřil ani v nejmenším. A abych pravdu řekl, pokládal jsem veškeré úsilí za
zbytečné hazardérství. Trojan nebyl žádnej blb a nenechal se
přechcat nějakým švejkováním či nátlakem. Byl schopen zakázat
Dny klidně hodinu před prvním koncertem. Šance, že by se bál
zakázat Dny kvůli zahraničním kapelám (aby se o tom nemluvilo
venku), byla jen teoretická. Jemu bylo všechno fuk a nebyl srab.
Ale Dny se blížily a pořád se nic nedělo. Lucerna byla zamluvená, zahraniční kapely již měly zakoupeny lístky na cestu,
program byl hotov, během týdne byly vyprodány lístky a v lidech
na Dnech pracujících se začal objevovat optimismus a víra, že se
vše podaří. Do zahájení Dnů zbývaly tři dny a pořád nic. A přesto
jsem nevěřil a měl jsem pravdu. Problémy začaly dva dny před
zahájením a v pátek dopoledne přišel na adresu JS telegram
podepsaný Trojanem, že se Dny zakazují. Srp s dalšími aktivisty
se prodral k Trojanovi. Ale ten se na ně vybodnul. Během dalších
hodin se aktivisté JS dozvěděli, že jsou osobně zodpovědný za
pořádek v Lucerně a okolí. Bylo jasný, že přestává sranda a jde
o hubu. Zahraniční kapely již byly na cestě, zrovna tak většina
mimopražských fanoušků.
Je nanejvýš pravděpodobné, že cílem tohoto, na poslední chvíli
vydaného zákazu, měla být provokace, která měla zlomit Jazzové
sekci krk. Trojan či jeho šéfové zřejmě počítali s tím, že davy lidí,
které se před Lucernou shromáždí, se rozhodnou k nějakým
protestním akcím. Náhodou (?) se zrovna před Dny objevily na
Václavském náměstí hromady dlažebních kostek. Jakoby přímo
vybízely nespokojence a zklamanou mládež k použití. No a pak
už by to bylo jednoduchý. Nastoupily by pohotovostní oddíly,
mládež by byla zmasakrována, sem tam by se přitom samozřejmě
něco rozflákalo a Srp s dalšími aktivisty (osobně za to zodpovědný) by šel za mříže. Nějakej paragraf už by se našel a byly by
zabitý dvě mouchy jednou ranou. Jak Sekce, tak její nepříjemné
vedení by zmizelo z veřejného života.
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Začala horečná činnost, ztěžovaná civily, nasazenými na vybrané aktivisty JS, jejichž cílem bylo, aby se tato provokace
podařila. Na hlavním nádraží, v podchodu na Václavském náměstí, v Lucerně a přilehlých ulicích oznamovali označení dobrovolníci, že se Dny nekonají a proč se nekonají. V Lucerně pak byl
pro ty, které nezachytily předsunuté hlídky, umístěn plakátek
oznamující, že se XI. PJD nekonají, protože kulturní odbor Národního výboru hl. m. Prahy vydal na poslední chvíli zákaz.
Zklamání všech přijíždějících bylo obrovské. Díky obětavé práci
aktivistů se v pátek podařilo zamezit většímu seskupení lidí.
Největší nebezpečí však hrozilo v sobotu, kdy měl začínat první
z koncertů v Lucerně.
A jedna pikantnost. V pátek večer se v průchodu Lucerny objevil kulturní inspektor Svoboda. Když uviděl poutač oznamující,
proč se Dny nekonají, mohl ho trefit šlak. Přeskakujícím hlasem
řval, aby To bylo hned sundaný a napsáno, že se Dny nekonají
z technických důvodů, jak je u nás při podobných příležitostech
zvykem.
V sobotu ráno se vše opakovalo. Jedinou změnou oproti pátku
byla přítomnost uniformovaných policistů, kteří se jen rojili.
Zřejmě byl hlavní nával očekáván v sobotu. Policajti však čekali
marně. K většímu srocení protestujících lidí nedošlo ani tentokrát. Mezi policajty pendloval sám veliký Trojan v doprovodu
osobního strážce. Zuřil. Nic se nedělo. Provokace se nezdařila.
Pak na čas zmizel a objevil se ve chvíli, kdy pořadatelé vyvěsili
na pokladnu Lucerny vzkaz pro anglickou skupinu This Heat,
která měla dorazit pozdě odpoledne. Strhnul ho a začal s ním
prchat. Choval se jako malej kluk. U pokladny kina Lucerna ho
dohnali aktivisti Jazzové sekce. Obstoupili Trojana i civila a žádali ho o navrácení vzkazu s tím, že jsou za pořádek v průchodu
a okolí zodpovědní oni. Trojan se bránil křikem a vyhrůžkama,
ale nebylo mu to nic platný. Po chvíli se opět pokoušel zdrhnout.
To už se do hádky zamíchali i lidi, kteří čekali ve frontě na lístky
do kina. A pak Trojanovi luply nervy a vytáhl všem známou
legitimaci. Překvapením byla jen jeho vysoká hodnost. A tak ho
nechali aktivisti prchnout i se vzkazem. Týden na to Hlas Ameriky celou záležitost podrobně vylíčil. A to byl pravděpodobně
Trojanův konec. Prozradil totiž nejen svou příslušnost k STB, ale
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i to, kdo stojí za kulturně-likvidačními zásahy poslední doby. Do
roka spadnul na ředitele jakéhosi nevýznamného divadla na
Praze 8 a dnes zařizuje loutková divadla pro děti. Ale než spadnul, nadělal ještě dost paseky.
Pro zahraniční kapely, které přijely do Prahy a byly vesměs
levicového smýšlení, byl zákaz PJD perfektní ukázkou a antipropagací reálného socialismu. Nechápaly vůbec nic. Snad jen to, že
žít v týhle zemi je asi hrozný. Jejich vystoupení se ale přeci jen
uskutečnila za pnsných bezpečnostních opatření v sálech na
okraji Prahy. Bohužel, jen pro těch pár, kteří věděli.
*

*

*

Zklamání nad tím, že se v Praze neobjevila žádná nová skupina, která by navázala na tvorbu alternativních kapel a snažila
se o nekomerčně zaměřenou muziku, jsem si vynahradil v Brně.
V květnu jsem byl pozván (s post-extemporální kapelou) na II.
Valnou hromadu (první se konala v březnu 1982) a žasl jsem.
Brno se probudilo!!! Po mnoha letech, kdy tam neexistovala
neoficiální rocková scéna jsem slyšel kapely, které mi doslova
vzaly dech. Z ničeho nic se vynořila alternativní brněnská scéna.
Muzika, kterou bych tak rád slyšel od některé z pražských kapel,
se začala dělat v Brně. Troufám si říct, že je velice pravděpodobné, že to bylo právě tím, že pražské alternativní kapely se
v posledních dvou letech z Prahy vytratily a hrály nejvíc koncertů právě v Brně a směrem od něj na jih.
Odvážní bobříci a především Ještě jsme se nedohodli, mě nadchli. Těmto kapelám se dalo říkat alternativní tak, jak to bylo
chápáno v pozdních sedmdesátých letech. Bylo to opravdu příjemné překvapení a trochu i pocit zadostiučinění, že práce pražských alternativních kapel nebyla marná a Pražská alternativní
scéna má své následovníky, kteří hrají původní českou nekomerční rockovou muziku vysoké úrovně. Ale nejen muziku. I texty
těchto kapel byly zrovna tak dobré v tom, s jakou otevřeností se
vyjadřovaly k naší Onanové době (titul jedné ze skladeb skupiny
Ještě jsme se nedohodli). Připadal jsem si, jako bych se ocitnul
v jiném světě. To, že tyto kapely vystupovaly více či méně legálně
v Brně i jeho okolí, mi přínadalo jako zázrak. Ve zdecimované
Praze by víc jak jeden či dva legální koncerty nepřežily.
Během roku se objevily ještě další. THrychlostní Pepíček, Elek70

tričká svině, Hudební společnost (kdyby je slyšel Mejla Hlavsa,
asi by si řekl „a teď můžu v klidu umřít"), Slepé střevo a bůhví
jaký další, který jsem neměl možnost slyšet. Pro mě se stal objev
brněnských alternativních kapel událostí a největším zážitkem
roku 1982. Dotáhnout tyhle kapely do Prahy se stalo mým
velkým přáním a k mý radosti se i splnilo. Ale o tom jinde.
*

*

*

Přišly prázdniny a optimisté se radovali, že už bude klid.
Trojan se po odhalení své totožnosti stáhl trochu do ústraní. Jeho
humpolácké řešení problémů začalo trápit hlavy kulturních dohližitelů a zjevně se některým zdálo i netaktické. Pogromy, které
Trojan vedl, vzbudily zájem zahraničí. Klid však byl jen zdánlivý
a doplňované seznamy zakázaných či nedoporučovaných kapel,
které z Prahy putovaly na krajská a okresní kulturní střediska,
o tom jen svědčily. Během prázdnin se mi jeden z nich dostal do
rukou. Byl kuriózní. Kapely v něm byly rozděleny do tří kategorií. 1. Nedoporučované, 2. Více nedoporučované, 3. V žádném
případě nedoporučované. Ve třetí kategorii jsem našel nejen
Extempore, ale i název Fimfárum, pod kterým jsem v prosinci
odehrál tři koncerty s první partou, kterou jsem dal dohromady
po rozpuštění Extempore.
*

*

*

Přišel podzim a bylo po klidu. Jestliže jsem po Zákazu z konce
r. 1981 říkal, že teď přijdou na řadu slušný profi, nemýlil jsém
se. Bylo to konec konců logický. Nejprve byl zlikvidován underground, potom alternativa a bylo jasný, že je ještě několik lidí
v profi scéně, s kterými si je třeba vyřídit účty. Tipoval jsem to
tenkrát na Mišíka s ETC a CK Vocal. Neboť ti kazili dobré jméno
naší oficiální scény.
13. října j e v Lucerně koncert ETC, který uvádí Láďa Kantor.
Na scéně jsou bílé trenky v nadživotní velikosti, na které je
během večera promítnuto školní cvičení FAMU, Portrét - Vladimír Mišík. Mišík v něm povídá o životě, bigbítu a jeho začátcích
a tak. Pod jeho monologem běží píseň z druhého Mišíkova LP
Sladké je žít. Text L. Hughese vybraný z oficiálně vydané sbírky
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je smutně optimistický, o sebevrahovi, který si to rozmyslel:
Můžete mě slyšet vzlykat
slyšet mě jak spustím křik
má milá jen se vztekni
nebude ze mě nebožtík
Má předpověď z konce roku 1981 se vyplňuje. Uvedený film
i 'plátno', na který byl promítnut, se stávají vítanou záminkou
k zákroku proti ETC. Důvod? Film nebyl zahrnut ve schváleném
scénáři a k tomu pesimistické ladění celého pořadu. Okamžitě
jsou zrušeny všechny pražské koncerty. Do konce listopadu kapela dohrává mimopražské a 1. prosince dostává Mišík dopis
z agentury: „... rušíme Vaši evidenci u naší umělecké agentury
(Středočeská agentura - SKKS), na základě opatření vyplývající
z nedostatků při koncertě v Lucerně dne 13. 10. 1982 - za podíl
na uvedení filmu, který nebyl součástí schváleného programu.
Dále proto, že vaše trvalé bydliště není na území Středočeského
kraje ..."
Zajímavé na tom byly hned dvě věci. Jednou z nich bylo ono
„nebyl zahrnut ve schváleném scénáři". To mi potvrdilo, že tzv.
komponované programy, které začaly agentury prosazovat
u svých zaměstnanců, byly vymyšleny skutečně proto, aby se
dalo jimi v případě potřeby manipulovat. Pokud je kapela hodná,
tak se samozřejmě nad nějakým tím vylepšením neschváleného
scénáře přimhouří oči. Pokud je však kapela zlobivá, stačí jediné
slovo, které ve scénáři není a agentura má možnost kapelu zlikvidovat a to dokonce tak, že zůstane právně čistá. Myslím, a vývoj tomu napovídá, že podobný systém scénářů bude časem
zaváděn i u kapel amatérských. Již v roce 1982 jsem se dozvěděl
o přehrávkách, které pořádají některé mimopražské kulturní
domy i pro kapely ZUČ.
Druhou zajímavou věcí bylo ono „vaše bydliště není na území".
Čechy jsou rozparcelovány jednotlivými krajskými agenturami.
Pro Prahu je to PKS (Pražské kulturní středisko), pro kraj
Severočeský je to Krajská agentura Ústí nad Labem, pro západní
Čechy je to Krajská agentura Plzeň a další jsou v Hradci Králové
(Východočeský kraj), v Českých Budějovicích (kraj Jihočeský)
a Středočeská agentura v Praze. Podobně je tomu i na Moravě
a na Slovensku. A nad těmito agenturami jsou pak agentury
s celostátní platností - Pragokoncert a Slovkoncert. Předpisy,
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kterými se jednotlivé agentury řídí, mají za úkol zamezit nežádoucí migraci hudebníků. Ale pak jsou ještě interní výjimky. Tak
např. jeden z předpisů stanoví, že umělec může pracovat jen pod
agenturou v místě svého bydliště, zrovna tak může být jiné
agentuře propůjčen. Jiné agentuře zase může stačit, pokud je
přihlášen k pobytu v místě její působnosti vedoucí souboru, či
aspoň dvě třetiny hudebníků. Je to různý a záleží jen na agentuře, který přístup zvolí. Je samozřejmé, že se dá v případě nepohodlného umělce vždy použít ten základní: „Neboť vaše stálé
bydliště není za území..."
1983
Do nového roku jde tedy Mi šik jako profesionál bez možnosti
výdělku. Kvalifikace mu totiž zrušena nebyla. Dostal na to i potvrzení, s kterým šel na P KS žádat o svůj převod pod agenturu
v místě svého bydliště. A tam ho nechtěli. Právně pořád ještě
profesionální hudebník se tedy aspoň těší na natáčení desky,
které bylo plánováno na konec února. V pondělí se mělo začít, ale
v pátek se ve studiu objevuje neznámý civil a nechává tam seznam kapel, které natáčet nesmějí. Mišík i ETC jsou mezi nimi.
Natáčení se tedy nekoná. Mišík lítá po kompetentních úřadech
a všude se setkává jen s údivem, že tohle přece není možné.
Nikdo za nic nemůže a odehrává se obvyklá hra na schovávanou,
kterou dokázal porušit v mnou popisovaném období jedině
Trojan. Praha je Mi šiko va zákazu plná a na zdech se objevují
sprayové nápisy: „Nechte zpívat Mišíka!"
Jemu se zatím kapela rozpadá pod rukama. Kolegové profíci
se musí hudbou živit a tak odcházejí hrát jinam. Z něj samého se
stává potulný folkař a objíždí soukromé (!) i veřejné akce, kde se
ho pořadatelům podařilo procpat na povolovačku. Podává tím
dost výmluvný důkaz o tom, že své práci věří a dělá ji proto, že
musí, a ne pro prachy a slávu. I když se jeho tvorba líbit nemusí,
rozhodně si zaslouží uznání za to, že nezradil sám sebe. V našich
oficiálních kruzích to není zrovna obvyklý jev.
20. února 1983 dopadá pěst Moci na další profesionální kapelu.
K mému velkému překvapení se jí stal Pražský Výběr. Nejprve
se "šak trochu vrátím.
V r^ce 1982 využil Pražský Výběr dokonale uvolnění postů
a stává se pro většinu fanoušků kapelou č. 1. Sebevědomí jeho
73

členů je čím dál tím větší a podpořeno i dvěma zahraničními
zájezdy. V květnu 1982 exceloval Výběr v Maďarsku. O prázdninách pak byli jejich fandové obšťastněni zprávou, že Výběr pojede
hrát do NSR. Oj, to bylo nadšení. Chytrák Kocáb se ale samozřejmě nikde nezmiňoval o tom, že jedou hrát do nějaký hospody
s normálním barovým repertoárem. Zájezd se na podzim roku
1982 uskutečnil a Výběr se po čtrnácti dnech vrátil ověnčen (pro
své fanoušky) vavříny. Zrovna tak jak vychcanej Kocáb nemluvil
o tom, že jedou hrát do baru (uškodilo by to jeho pověsti ortodoxního, nekompromisního a novátorského rockera), nemluvil ani
o tom, že jediný koncert, na kterém předvedli svoji show a který
si vyjednali mimo své hospodské závazky, skončil totálním propadákem. Z šedesáti lidí, kteří přišli, jich více jak čtyřicet zase
rychle odešlo. Zkrátka v cizině ten jeho oblbovák pro neinformované Čechy nesežrali. O tom však věděl jen opravdu málokdo.
Naši hrdinové si také přivezli z Německa na křídovém papíře
a barevně vytištěné dost odporné plakáty a i tato skutečnost
přispívala k všeobecné víře fans, že Západ ležel Výběru u nohou.
(Pro Moc se pak staly plakáty dovezenou ilegální tiskovinou.)
Tyto zájezdy a jeden úspěch za druhým, který kapela sbírala
na domácích pódiích, zřejmě přispěly k pocitu, že je všechno
v pořádku. A ono to skutečně vypadalo tak, že je kapela určena
k tomu, aby představovala, podobně jako OK BAND, oficiální
Novou vlnu, jejíž existence měla umlčet kritiky likvidačních
zásahů poslední doby, tvrdě postihující rockovou hudbu. Jsem
přesvědčen, že Kocáb s tímhle také kalkuloval. Těžko říct, jestli
k zásahu proti Pražskému Výběru došlo nakonec na pokyn z Prahy a nebo šlo jen o mimořádnou aktivitu krajských orgánů, které
se museli Pražáci podřídit. Možné je obojí. Zákrok byl proveden
nečekaně a bez jakéhokoliv předchozího varování (což pro teorii
mimopražské aktivity svědčí; v Praze by jim dal o tom, co se
chystá, jistě někdo vědět).
V únoru porušuje sebevědomý Pražský Výběr nepsaný zákon,
který dodržuje a uznává většina českých rockových kapel, jejichž
muzika je jen trochu odlišná od toho, co prezentují naše masmédia. Výběr jede koncertovat do Hradce Králové. Pamatuji se, že
zpráva o tom, že Výběr má mít v Hradci tři velké koncerty v Parku kultury, způsobila mezi většinou lidí motajících se kolem
rockové muziky značný rozpaky. Všeobecně převládal názor, že
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si v Hradci svým novovlnným show vykoleduj! nějaký průser.
„Buď je ten Kocáb tak blbej, nebo chtivej slávy a nebo nad ním
drží ochrannou ruku někdo z mocných" (i to se u nás stává,
podpora a rozkvět české country music se datuje podle očitých
svědků od doby, kdy na nějaké kulturně politické akci prohlásil
předseda vlády, že se tato hudba líbí jeho synovi), byly názory,
které obecně převládaly. Usoudil jsem, že možné jsou i ty první
dva a přes veškerou nechuť, kterou jsem k tomuto souboru pociťoval, jsem vzkazoval po Vilémovi (jediném, koho jsem blíže znal)
to, co bylo o Hradci Králové všeobecně známo. Pokud se pamatuji, nebyl jsem jediný, kdo dával echo. Nebylo to ale nic platný.
První dva z koncertů odehrál Výběr celkem v pohodě. Akce
byla spuštěna až při koncertě posledním. A průser jako hrom.
Výslechy, záznamy z odposlouchávané šatny, nenápadný výrostek s videokamerou v aktovce (syn jednoho z hradeckých estébáků), šmelení s ilegálně dovezenými plakáty, socialistickou morálku urážející show a nezbytný zhoubný vliv na mládež. Vše bylo
hradeckými civily perfektně zpracováno a zdokumentováno. Pod
tíhou důkazů museli ustoupit i pražští ochránci Pražského Výběru. Zastat se kapely proti shromážděným materiálům by bylo
šílenství a znamenalo by to ztrátu výnosných míst. Již natočená
deska, která se měla stát trhákem Supraphonu (!) byla zkonfiskována. Záznam se přesto dostal mezi lidi a horké chvilky si
prožili i zaměstnanci nahrávacího studia.
Naprosto zmatený Kocáb si přišel postěžovat do redakce Jazzové sekce, od které se poslední dva roky opatrně distancoval.
Bohužel jsem tam nebyl a znám všechno jen z vyprávění. Chudák. Byl naprosto ohromen tím, co se jeho kapele přihodilo.
Zřejmě očekával soucit a politování. Nedošlo mu, že mluví s lidma, pro které jsou podobné problémy denním chlebem. Z celého
mně reprodukovaného rozhovoru bylo zřejmé, že se Kocáb nikdy
nezajímal o problémy jiných rockových kapel a pokud se k němu
něco doneslo, tak si tím hlavu nezatěžoval. Setkal se s lidmi
z jiného světa a očekávaného politování se mu nedostalo. To se
mu dostalo až později z českého vysílání BBC, RFE a VoA.
V bavlnce pěstovaná naděje českého popu vlezla slepě do připravené pasti, protože se spoléhala na své pražské ochránce
a navír neměla zkušenosti a vědomosti nutné k tomu, aby rocková kapela přežila.
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Podle mého názoru je ironií, že v době, kdy byl podniknut
drtivý „únor" (pardon, úder) proti neoficiální rockové hudbě, stal
se Kocáb, ať již vědomě nebo nevědomě, spoluhráčem Moci a vytvářel svými novovlnnými show, ať již na koncertech, občas
dokonce i v televizi, iluzi, že se nic neděje a dělal oponu nad
pogromy proti rockové hudbě. I když jsem Výběru takovej konec
nepřál a samozřejmě ani nesouhlasím se způsobem, jakým byl
zlikvidován, přesto Kocába nelituji. Nemohu. Pro mě byl a zůstane jedním z těch, kteří se v našich poměrech dovedou otáčet
a vydělávat na tom, jak je to u nás zařízeno, těžký prachy. Jeho
kapela byla prostě po upotřebení zlikvidována. Měl smůlu, protože přecenil své síly a nacpal se někam, kde nebyl doma.
Jestli si někdo myslel, že Kocáb bude hrát i po zákaze, tak já
to nebyl a nemýlil jsem se. Vždyť tenhle člověk dělá muziku
proto, aby se s ní uživil a protože na to má vzdělání. Kapela, která
měla tolik keců o víře ve svou hudbu, se na tuto hudbu vysrala
při prvních potížích. A koneckonců proč ne. Členové kapely nedopadli ani zdaleka tak blbě jako kapely alternativní nebo Mišík.
(Moc dovede velmi dobře rozlišit, kdo jí podle jejího názoru může
být nebezpečný.) Kocáb začal nahrávat filmovou muziku (to
u nás nese nejvíc) a mimo Viléma se všichni ostatní členové
kapely začali živit jako studioví muzikanti při natáčení desek
našich pop hvězd. A ještě jedna pikantnost. Paní Mymuzikantijsmejednarodina*), která se nechala předtím doprovázet Hrubešem a Pavlíčkem (a jak nadšeně na koncertech oslavovala jejich
schopnosti), je po zákazu Výběru kopla do zadku.
Za necelé dva roky jsem se setkal ve venkovské hospodě poblíž
Pardubic s nějakým chlápkem a při náhodné rozmluvě jsem se
dozvěděl, že na Pražský Výběr byla skutečně připravena past a to
již několik týdnů před jejich vystoupením v Hradci. Přiožralý
chlápek se mi pochlubil legitimací Lidových milicí a nenápadným
podkuřováním se mi v něm povedlo zvednout pocit důležitosti
natolik, že pokládal za nutné, mně neznalému, vyklopit, jak to
bylo. „...Všechno bylo naplánovaný. Měli jsme školení na štábu
už čtrnáct dní předem. Měli jsme v případě nutnosti zasáhnout
s pohotovostními oddíly ministerstva vnitra ..."
* *

*

*) V dfívfijäích kapitolách je tak nazývána zpdvačka Jana Koubková
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V březnu 1983 pak štvanice na rockové kapely, která byla
započata v roce 1981, vrcholí. Se svou trochou do mlejna přichází
i Tribuna, týdeník ÚV KSČ. Zveřejňuje celostránkový článek
Nová vlna se starým obsahem. I když se v názvu mluvilo jen
o nové vlně, byla pod tento název zahrnuta celá škála československé rockové hudby. Je zbytečné citovat článek celý. Myslím,
že na ukázku toho, v jakém duchu byl napsán, postačí tři odstavce. První je z části, v které Tribuna poučuje posluchače o historii
rockové hudby na Západě; druhý z části, která se věnuje problémům domácím a třetí ze závěru, v kterém se tento plátek zamýšlí
nad tím, jak u nás mohlo dojít k takové situaci a navrhuje řešení.
odst. 3
„...V polovině Šedesátých let svět tleskal skupinám Beatles a Rolling Stones
a jejich písním, které odsuzovaly válku ve Vietnamu a barbarství, které v ní
Spojené státy s takovou bezostyšností prokázaly; písním, které podporovaly boj
černých Američanů v ghettech a slums v New Yorku, Miami a v jiných částech
USA..."
odst. 8 a 9
„... Není náhodou, že tzv. punk rock i 'nová' vlna rocku byly a jsou prostřednictvím
západních rozhlasových stanic i jinými cestami (např. pašováním desek a kazet)
šířeny i do naší republiky.
Záměr, který diverzní centrály sledují, je dvojí: jednak působit prostřednictvím
tohoto hudebního braku přímo na naši mládež, a za druhé pod hesly o 'nové'
světové vlně, vyprovokovat i u nás vznik skupin, které by produkovaly tuto, všem
estetickým a morálním normám odporující hudbu. Cíl, který je sledován, je
zřejmý - prostřednictvím ohlušujícího rámusu, jednotvárných melodií a primitivních, často vulgárních textů, dávat i naší mládeži onu osvědčenou a vyzkoušenou hudební drogu, která by i u nás mladým lidem vštěpovala životnífilozofii"No
Future' a takové postoje, které jsou socialismu cizí. Prostřednictvím této hudby
má být i naše mládež vedena k lhostejnosti, pasivitě, k odporu proti společnosti ..."
odst. 16
„... A aby nám bylo dobře rozuměno. Vůbec nejsme proti zábavě, ani pop music
či proti rocku. Hudba a zpěv, i hudba zábavná, je nedílnou součástí života mladé
generace i nedílnou součástí naší kultury. I zábavná hudba a její texty však
musejí být především dobré. Měla by se vyznačovat zpěvností, přitažlivými
hudebními nápady, textově by měla vycházet z melodie českého a slovenského
jazyka. A její obsah nesmí být vulgární, odpuzující, nesmí propagovat to, co je
naší společnosti a životu převážné většiny naší mladé generace cizí."
Jan Krýzl
(Tribuna 12/1983)

Týden po Tribuně uveřejňuje krátký výtah z článku i Rudé
právo (největší a nejčtenější). Od této chvíle je každému členu
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byrokratického aparátu jasné, že pokud chce jít s dobou, musí
bojovat proti „moru rockové hudby" zatažené do Cech agenty
západních ideologických centrál.
Během několika měsíců je znemožněno vystupování všech
kapel, jejichž jména se v článku objevila, všem, které se objevily
po roce 1981 a poslednímu pohrobkovi pražské alternativní scény, skupině Švehlík, která do nového roku vystartovala pod
názvem Mamo Union.
Rozpoutává se několikatýdenní polemika, která Tribuně zajišťuje velký kasovní úspěch. Do Tribuny docházejí desítky článek
kritizujících dopisů. Jazzová sekce vydává ve velkém nákladu
brožurku Rock na levém křídle, která zajišťuje jejímu autorovi
(přes podle mého mínění nešťastně vedenou polemiku s článkem
Tribuny) nehynoucí slávu a popularitu. Ovšem proti demagogické zručnosti a přísné stalinské ideologii nemají polemické dopisy
šanci ani v případě, že jeden z ich byl podepsán autoritami našich
hudebních publicistů. Všechny jsou Tribunou rozmetány, z našich předních muzikologů a hudebních publicistů oficiální sféry
je nadělána parta blbečků.
Po několika týdnech je již známo, že Jan Krýzl neexistuje a že
se jedná o práci několika autorů. Je i jasné, že materiály, podle
kterých Tribuna zpracovala odstavce týkající se českých kapel,
mohou pocházet z jediného zdroje. Každému, kdo byl někdy na
Barťáku, ale i těm, co tam nebyli nikdy, bylo jasné odkud. O izolovanou akci skupinky stalinsky zaměřených byrokratů, kteří
Tribunu vedou, jak jsem se zpočátku domníval, nešlo. Soustředěný útok byl veden s požehnáním.
V čísle 26 se pak objevuje poslední zveřejněná recenze na
koncert Extempore. Ani po dvou letech na nás Moc nezapomněla.
Na čas se sice Tribuně podařilo rockovou hudbu zdusit. Tedy
aspoň ty kapely, které se snažily hrát legálně. Ale takový ticho,
jaký se povedlo kolem rockový muziky udělat začátkem desetiletí, se ani tomuto soustředěnému útoku nepodařilo. Vzniklo cosi
jako veřejné mínění. Jak už jsem napsal, do Tribuny chodily
desítky dopisů, v kterých pisatelé kritizovali způsob, jakým byl
článek napsán i jeho tón. Ale dopisy chodily i do Mladého světa
a do Mladé fronty (týdeník a deník ÚV SSM) a požadovaly na
redakcích těchto mládežnických periodik, aby zaujaly k článku
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Tribuny nějaké stanovisko. Mnoho lidí navštěvovalo z tohoto
důvodu redakce osobně. Vesměs se však setkávali s vystrašenými redaktory, které s celou věcí nechtěli mít nic společného. Ale
jeden z těchto periodik se přeci jenom rozhoupal.
Začátkem června jsem dostal první odpověď na svou kritiku
článku, který jsem posílal nejen do Tribuny, ale i do redakcí
jinýcK deníků a týdeníků. Ozval se Mladý svět. Ve svém dopise
sděloval: „... Vzhledem k tomu, že ohlasů přišlo větší množství,
pořádá redakce besedu, která se bude zabývat problematikou
Nové vlny ... proto se jí také účastní představitelé ČÚV SSM,
populární hudby, kritiky, zřizovatelů, ministerstva kultury
a přítomný bude i vedoucí skupiny Pražský Výběr, Michael Kocáb ... těšíme se na Vaši účast a na každý pád se ozvěte. Za
redakci Mladého světa Roman Lipčík ..."
Tak tohle jsem tedy nečekal. Iluze o tomto časopisu, který
považuji za jeden z nejnebezpečnějších dezinformačních médií,
jsem si nedělal. A tak jsem přemýšlel, jestli má cenu na besedu
vůbec chodit. Nakonec jsem se rozhodl, že to sice cenu nemá, ale
že na besedu půjdu. Příležitost říci představitelům „nomenklatury" do očí své názory pro mě byla nesmírně lákavá a mně nabídnuta poprvé v životě. Mimoto jsem nedůvěřoval Kocábovi. Byl
jsem přesvědčen, že likvidaci mnoha kapel v klidu obejde a bude
mluvit jen a jen za sebe. Tak nějak jsem se pasoval za mluvčího
těch mnoha zlikvidovaných kapel neoficiální scény. Tak ať mi to
když tak prominou. Dodnes nevím, jestli redakce v mém případě
věděla, o koho se jedná, a právě proto mě pozvala.
A tak jsem se jednoho krásnýho červnovýho dne vypravil do
redakce Mladého světa na besedu. Z přítomných pozvaných veličin byli přítomni pouze soudruh KV SSM Hradec Králové, soudružka novinářka z jakéhosi královéhradeckého deníku, soudruh Malásek z Pantonu. Asi pět dalších pozvaných soudruhů se
takticky omluvilo a tak zbytek besedujících tvořili čtyři pozvaní
z lidu (mezi nimi i já) a Muzikant Kocáb. Diskusi řídila soudružka Čermáková (šéfredaktorka Mladého světa).
Nejdřív promlouvali dokola soudruzi. Ten z Hradce vysvětlil,
že Michal Kocáb je jistě talentovaný muzikant (když to Kocáb
slyšel, tak se nadýmal pýchou), ale to, co dělá a jak to dělá, to
tedy ne! Že se mu hudba líbí, ale musí být melodická a pěkná,
pak do toho přidal trochu demagogický ideologie a vše opepřil
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tím, že má důvěryhodné zprávy, že spínací špendlík je fašistickým odznakem. Soudružka z Hradce si vzala slovo po něm,
mluvila jako Vasil Bilak a málem se rozplakala, když říkala
„soudruzi, tohle (jako to, co dělal Pražský Výběr) připustit nemůžeme, to by se nám znovu vrátil rok 1968." Soudruh Malásek to
viděl téměř stejně. Kocába pochválil tak jako ostatní a spustil
řeč, v které bylo nejčastějším slovem „musí" (tedy socialistický
umělec). Z čehož bylo jasný, že socialistický umělec musí především a za všech okolností podporovat politiku naší milované
strany (samozřejmě komunistický). Pak promluvili publicisté.
Celkem normálně podali obraz o vývoji rockové hudby a jeden
z nich se pak takticky zdejchnul. Pak dostal slovo Kocáb a začal
se omlouvat, že to tak nemyslel. Neopomenul přitom vyjmenovat
všechny své úspěchy. A tak se to asi dvakrát otočilo a k tý Nový
vlně se diskuse nějak pořád nemohla dostat. Jakoby hlavním
bodem programu měla být Kocábova omluva soudruhům, kteří
mu odpustí. A pak už jsem se nasral a vzal si slovo. Připomenul
jsem soudruhům, že tato země má 14 miliónů obyvatel, z jejichž
daní jsou placeni a že mi připadá z jejich řečí, jako kdyby tuhle
zemi vlastnili a proto jim vůbec nepřijde blbý vysvětlovat, co ti
druzí musí. A upozornil jsem je i na to, že ostatní nemusí. Pak
jsem řekl, že případ Pražský Výběr je sice velice populární, ale že
pokud vím, byl jsem pozván na besedu o Nové vlně a ne o Pražském Výběru a vysypal jsem na ně, že od roku 1981 následuje
jeden pogrom na rockovou muziku (která se jim údajně tolik líbí)
za druhým a bylo při nich zlikvidováno již nejméně 50 kapel.
Koukali. Malásek se rozčílil. A pak zase řekl Kocáb, že to tak
nemyslel. Pak mluvili hradečtí soudruzi a chlubili se, že u nich
by k takovým pogromům nemohlo dojít, protože tam mají pořádek. A já je ujistil, že ho tam opravdu mají. Že Kocáb s Výběrem
udělal právě tu chybu, že o pořádku v Hradci nevěděl a porušil
nepsaný zákon rockových hudebníků: „Do Hradce se nejezdí!"
Soudruhovi z Hradce z toho zaskoč^o a chtěl říct: „No právě,
protože u nás máme poř...", ale nedopověděl, protože si všimnul,
že přítomní redaktoři, včetně šéfky, stěží zadržují smích. Pak se
zase Kocáb snažil obrátit pozornost ke své osobě a opět všechny
ujistil, že to tak s Výběrem nemysleli. Pak se rozhovořil soudruh
Malásek o tom, jak je o mladé soubory pečováno. Skočil jsem mu
do řeči a ujistil ho, že o mladé soubory opravdu pečováno je a že
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o tom nikdo nepochybuje. Pozornost, které se jim dostává od
orgánů, je vzorná a vysvětlil jsem mu, že devadesát procent
mladých rockových hudebníků se dříve nebo později dostane na
Barťák. Soudruha Maláska málem klepla pepka a začal se silně
potit. Odešel jsem na záchod a když jsem se vrátil, zaslechl jsem
jen konec Maláskovy řeči (tedy spíš řevu) o tom, že ten Chadima
si všechno vymejšlí. A dostalo se mi nečekané podpory. Jaromír
Tůma potvrdil, co jsem říkal a doplnil příkladem skupiny Katapult, která vyhrála Zlatého slavíka a přitom si nesměla zahrát
v Praze. Hradečtí soudruzi již jenom čuměli a nic nechápali. Pak
se do diskuse zapojili i další pisatelé dopisů. Jeden řekl, že je
všechno na hovno a z názorů, které mají soudruzi, je jasné, že
u nás nikdy žádnej kumšt kromě líbivého popu existovat nebude
a odešel. Pak promluvila dívka, která řekla, že se jí punk také
nelíbí. Třetí z pisatelů mluvil obšírněji, ale byl vedle jak ta jedle.
Pořád se odvolával na to, co řekl o umění Marx a že u nás je to
přitom úplně jinak. Paní redaktorka (hezká, ale zoufale nemyslící) bledla a jistě měla dojem, že po ní sáhla smrt v podobě roku
1968, ale ostatní soudruzi mladíka v dialektice nezkušeného
rozcupovali. Pak se Kocáb naposledy pokusil dostat diskusi do
„správných kolejí". Zahořekoval, že to tak nemyslel a že jeho
kapela je na dlažbě. A soudruh z Hradce mu celkem logicky
a přesně v duchu svého myšlení odpověděl, že u nás každý může
dostat práci. Pak se zase ozval Malásek s tím, že tedy neví jak
jinde, ale že jeho agentura o mladé pečuje, ať si pan Chadima říká
co chce. A tak jsem mu musel říct, že nemluví pravdu a upozornit
ho na skutečnost, že za celá sedmdesátá léta vznikly v Praze jen
dvě mladé profi kapely íAbraxas a OK Band). Zpocenému Maláskovi luply nervy a začal na mě řvát, co si to dovoluju, a že takhle
tedy ne atd. A pak mě znovu podpořil Jaromír Tůma (tisíceré
díky mu za to) a moje slova potvrdil. A pak Kocáb ještě jednou
řekl, že to tak nemyslel a po delší vzrušené debatě, do které se
zamíchali všichni, usoudila paní šéfredaktorka, že už toho bylo
dost a beseda byla ukončena. Když jsem odcházel, tak mi řekla:
„Tak co, vy bouřliváku?!" Hm. Kocába jsem potkal na schodech,
koukal jako když mu ulítly včely a řekl, že odjede do Ameriky (to
sice udělal, ale brzy se vrátil; tam by totiž tak jednoduše jako
u nás hvězdou nebyl; a ani by si tam tak nemohl vydělávat peníze
jako u nás, i když ne zrovna s Pražským Výběrem).
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Co k tomu všemu říct dál? Snad jen to, že se ke mně o pár týdnů
později donesly drby rozšiřované Kocábem a paní Mymuzikantijsmejednarodina. Podle nich jsem prej všechno Kocábovi pokazil
já.. Na to se dá odpovědět jediným způsobem. Ať jdou oba do
prdele!
Článek, který měl „pomoci" Nové vlně, vyšel v Mladém světě
se značným zpožděním. Mé názory v něm citovány nebyly. Několik měsíců po besedě se ozvalo v práci řinčení telefonu. Volal
Mladej svět a jakýsi redaktor se mě s úzkostí v hlase ptal, co je
na tom pravdy, že jsem podepsal jistý dokument. Uklidnil jsem
ho, že to pravda je a on se zeptal, jestli mi nebude vadit, budou-li
moje názory otištěny pod pseudonymem. Odpověděl jsem, že mi
to vadit nebude, ale že jeho časopisu absolutně nevěřím a zrovna
tak nevěřím tomu, že by otiskl článek, který by rockovou muziku
proti útoku Tribuny nějak bránil. A měl jsem pravdu. Moje
názory nebyly otištěny ani pod pseudonymem, jak mi bylo slíbeno
a celej článek byl napsán ve stylu, který podle mého názoru dával
Tribuně za pravdu. Včetně Kocábových omluv, „že to tak nemyslel", které byly autentické, čemuž mnoho lidí nechtělo věřit
a pokládalo je za podvrh.
* * *

Po prázdninách jsou pak noví adepti profesionální scény podrobováni zostřeným přehrávkám. Bohužel nevím jistě, jestli ono
zostření nenastalo již dříve. Ale protože jsem v roce 1982 dělal
profi přehrávky (kde a proč, k tomu se dostanu v doslovu) a se
zostřeným postupem jsem se na nich nesetkal, domnívám se, že
tomu tak bude. O co tedy vlastně šlo? Zkouška z teorie, kulturně
politického rozhledu a pak možná ještě praxe, byla obohacena
o životopis, který musel absolvent Kvalifikační komisi předložit,
mimo několika dalších v podstatě normálních pracovních dotazníků. A k těm dotazníkům bylo přiloženo schéma, jak životopis
vyplňovat. Cituji:
„... - charakterizuj prostředí, v němž jai vyrůstal
- u svých rodičů uveď původní povolání... politické názory a postoje a veřejnou
politickou angažovanost
- u sourozenců uveď ... politickou příslušnost... organizovanost a angažovanost
/e spol. organizacích
- rozveď svou politickou činnost za války a po ní... a zvlášť rozepiä svoje politické
postoje v letech 1968-69 ...
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- uveď svůj vztah k náboženské ideologii
- rozveď všechny soukromé styky se zahraničím, zejména s občany kapitalistických zemí, zda žijí rodinní příslušníci nebo příbuzní v zahraničí (od kdy, zda
legálně nebo ilegálně, zdajsíu písemné, osobně apod., náhodné nebo pravidelné)
- u manželky (manžela) stručně charakterizuj prostředí, ve kterém vyrůstala,
politickou příslušnost...
- u rodičů manželky rozveď jako u rodičů vlastních
- u dětí uveď ... veřejně politickou angažovanost na pracovišti ..."

Je zřejmé, že zájem na tak podrobném životopisu nemůže míí
agentura a že jedná podle nařízení agentury jiné, které také
životopis předává. Pro případný výjezd do zahraničí se může
vyplněný životopis dobře hodit. Aniž by si to absolvent kvalifikačních zkoušek uvědomoval, stává se od okamžiku, kdy začne
životopis vyplňovat, spolupracovníkem jisté všemocné instituce.
Navíc, je-li ochoten vyplnit takovýhle životopis, je velmi pravděpodobné, že bude ochoten spolupracovat i v případech jiných.
A tak ještě než dojde k samotným přehrávkám, je podrobena
přizpůsobivost budoucího profi zkoušce, která nenechává moc
prostoru k přechcávání. Většina z bodů uvedených ve vzorníku
je poměrně snadno ověřitelná. Nemohu si pomoct. Každý, kdo je
ochoten pro svou profi kariéru životopis podle uvedeného schématu napsat, zradí sám sebe a dává najevo, že je ochoten udělat
vše, co po něm bude žádáno. Pokud ne, může se s profi kariérou
rozloučit. Jistě se mi tedy nikdo nebude divit, že k našim profesionálním rockerům přistupuji s podezíravou nedůvěrou.

V závislosti na průserové období roků 1981-1983 pak dochází
v roce 1984 k definitivní tečce. Jak bych tak řekl, je likvidován
poslední přežitek sedmdesátých let. Tím je redakce hudebního
časopisu Melodie, které se povedlo přežít dokonce ještě z let
šedesátých. Nepohodlná a naše zasloužilé umělce kritizující Melodie. Přestože již koncem sedmdesátých let se zlozvykem, jakým
je kritizování zasloužilých umělců naší populární hudby, přestala, přestože byla Melodie od půlky roku 1981 velice opatrná
(dokonce bylo dost lidí přesvědčeno, že hůř se již zmíněný časopis
dělat nedá), nic jí to nepomohlo. Ne, časopis zlikvidován nebyl.
Zlikvidována byla pouze jeho redakce, jejíž někteří členové se
mimochodem odvážili odporovat Tribuně. První číslo Melodie,
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které bylo vydáno novou redakční radou (výrobní lhůta časopisu
je 3 měsíce) v lednu 1985 ukázalo všem těm, co si mysleli, že se
Melodie již hůř dělat nedá, že se mýlili. Všechno bylo jinak. Kdysi
objektivní Melodie se stala hlásnou troubou našich agentur a politicky zdotazníkovaných umělců. Ta stará byla ve srovnání s ní
samizdatovou tiskovinou. Ale to již bude záležitost těch, kteří se
budou zabývat rockem let osmdesátých. Období, které popisuji
já, podle mého definitivně končí „Novou vlnou se starým obsahem", ohlasy na ni a důsledky, který tento článek pro českou
rockovou hudbu měl. Tedy rokem 1983.
* *

*

Po deseti letech od prvních rekvalifikací, které zlikvidovaly
nepřizpůsobivou část rockové obce let šedesátých, se historie
opakuje. Přesně po deseti letech je likvidována nepřizpůsobivá
část rockové obce let sedmdesátých. Český rock vysílá koncem
desetiletí a začátkem desetiletí nového, do světa další várku
emigrantů. Od hudebníků androše přes hudebníky alternativní
scény až po hudebníky pracující v oficiálním rocku. Ti, co přežili
hon na čarodějnice, však tvoří dál. Buď nahrávají svý skladby
doma za amatérských studiových podmínek, pokud koncertují,
tak co možná nejméně nápadným způsobem. Přes všechny pogromy á zákazové listiny se však rockovou hudbu (myslím tím její
neoficiální část) zlikvidovat nepodařilo. Dorostli noví hudebníci
a není ani výjimkou, že se hudbou začali zabývat kluci, kteří mají
teenagerský věk už dávno za sebou. Hraje se za ztížených podmínek (ano, i proti tomu, jaké jsme měli dejme tomu s Extempore), ale hraje se pořád. Zdusit rock tak, jak se to zdařilo Moci
v první polovině sedmdesátých let, se znovu nepovedlo. Kapel je
dost a co je nejdůležitější, je i dost pořadatelů ochotných snést
nějaké ty nepříjemnosti, které s sebou pořádání koncertů amatérských kapel přináší.
Potěšitelná je i vlna zájmu o nahrávky neoficiálních skupin
(těch ze sedmdesátých i osmdesátých let), která se zvedla začátkem osmdesátých let. Kazetové magnetofony a kazety jsou
v tomhle velkým přínosem. Ale i tato skutečnost bude spíš patřit
historikům, kteří budou jednou zpracovávat dějiny českého rocku
v letech osmdesátých.
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Zajímavé je i to, že kapely současnosti již netrvají na svém, byť
proslaveném názvu. Spoustě z nich, vzhledem k neustále doplňovaným zákazovým seznamům, ani nic jiného nezbývá. Název
ztratil na své důležitosti. Důležité je především hrát. A obecenstvo chodí i na koncerty kapel, o kterých ještě nikdy neslyšelo.
Nikdo nemůže vědět, jakou kapelu vlastně na koncertě uvidí. Co
když to bude zrovna tak, která se tolik líbila před dvěma měsíci,
ale jmenovala se úplně jinak? Bohužel, na zákazových listinách
se stále více objevují i jména jednotlivých hudebníků. Ale ani to
jim zatím v koncertování nezabránilo. Zkrátka se ukazuje, že
rocková hudba je zatím použitými represivními způsoby nezničitelná.
Myslím, že si to Moc mezi lety 1981-84 uvědomila. A v současné době jí už o úplné zlikvidování neoficiální rockové muziky
nejde. Nějaký ventil pro nespokojence je potřeba ä ti chytřejší
z mocipánů to jistě vědí. Důležité však pro Moc zatím je, aby se
tato hudba provozovala na okraji našeho hudebního života a kapely byly známy jen úzkému okruhu obecenstva. Nepohodlná
skupina se pak dá snáze a nenápadněji likvidovat, pokud Moc
usoudí, že je to nutné. Svědčí o tom i to, že většina neoficiálních
kapel mohla existovat bez nějakých větších problémů jen do té
doby, než se o nich začalo mezi lidma moc vědět. V tom okamžiku
Moc s největší pravděpodobností usuzuje, že se jí kapela, která
je orgány pozorně sledována od svého prvního veřejného koncertu, vymkla z rukou a dochází k pokusům o její likvidaci. A tak se
období, v kterém se neoficiální skupina dostává do širšího povědomí publika, stává tím nejnebezpečnějším v její kariéře. Pokud
kapela onu hranici překročí náhle a bez varování (jako se to stalo
např. Extempore vystoupením v Lucerně) stává se zásah proti ní
daleko obtížnější a pro Moc nepříjemnější. Z toho vyplývá jedno
důležité poučení. Pokud kapela netrpí nadbytkem touhy po slávě
a nebo není tak naivní, aby si myslela, že může prorazit i něčím
jiným, než je obvykle lidu předkládáno v masmédiích; či nepřizpůsobením se průměrové šedi popu, má naději, že vydrží poměrně dlouhou dobu. I když k zákazu nakonec stejně dojde, protože
v současné době překročí onu pomyslnou hranici, vzhledem k zájmu publika o rockovou hudbu, za různě dlouhou dobu každá
trochu dobrá kapela, která vydrží hrát déle jak dva roky.
Pro masovou spotřebuje totiž určenahudba jiná, provozovaná
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státními zaměstnanci ve službách řízených agentur. Ti jsou
prověření, spolehliví, nebudou zlobit. Umělci se stali v podstatě
za odměnu a ne pro své tvůrčí schopnosti. (Samozřejmě i zde
existují výjimky, ale pro 90% zaměstnanců agentur platí, podle
mého názoru, to, co říkám). Proto není překvapující nenávist
většiny profesionálních rockerů k hudbě a konání neoficiálních
skupin. Cítí totiž, že opravdovej a nebo aspoň ten lepší kumšt se
dělá tam dole a že se s ním jejich řemeslné výrobky srovnávat
nemohou. Neoficiální kapely je přímo ohrožují. Nejen tím, že jim
berou část publika, ale v případě větších průserů pak dopadá pěst
Moci na rockovou hudbu celou. Slyšel jsem mnohokrát z -úst
našich profesionálních rockerů (ale i rockerů ze skupin čekatelských), kteří dokáží tak úspěšně vydělávat na hlouposti lidí,
názor, který byl velice tvrdý. Je už jedno, které skupiny jmenovali, ale společné je to, že „by je dali zavřít, protože jim to kazej".
Ale o tom jsem už mluvil. Myslím, že tenhle názor pramení
z blbosti těch, kteří jej vyslovují. Dodnes si totiž neuvědomili, že
i ta prověřená profesionální rocková hudba není určena k masové spotřebě! Kdepak. Taje určena sice pro masu, ale jen dorůstajících adolescentů! Místo toho si tedy většina profi rockerů
myslí, že jim k závratné kariéře, k miliónům prodaných desek,
turné po stadiónech, pořadům v televizi, dlouhým interview v tisku, brání těch několik málo kapel, které zlobí Moc na okraji
našeho hudebního dění a kazej pověst rockové hudby ...
V poslední době jsem se také setkal s názorem, hlavně u těch
mladších rockerů, že ti staří byli blbci a místo hraní dělali politiku. Jaké je pak jejich překvapení, když se poprvé ocitnou na
Barťáku. Vždyť oni přece politiku nedělají. Chtějí jen bavit sebe
a těch pár lidí, co na jejich koncerty přijde! Přesně tohle jsme si
mysleli i my. Jenomže, jak říkal Švejk, je to mejlka. Pro Moc je
totiž politickým činem každá aktivita, která není přímo pod její
kontrolou a jí vedená! Každý člověk, který nesedí doma na prdeli
a zvedne se z ní jen v případě pokynu shora, je potenciálně nebezpečný! Proto je úplně jedno, jestli se věnuje neoficiální kapela
ve svých textech holkám a nébo problémům jiným!
Vyložená sranda pak je, když potkáte vyvaleného českého
punkera, v kožené bundě pobité hřebama a on vám řekne, my
neděláme politiku, my jen hrajem. Přitom už to, jak vypadá, je
pro Moc provokací, samozřejmě s hluboce politickým podtextem.
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A ještě jedna věc. Moc nevěří ani těm, kteří se nechali koupit.
Neboť i aktivita většiny rockových hudebníků, kteří se Jí zaprodali, povstala sama od sebe a ne na Její příkaz. Proto se je snaží
držet na uzdě různými rekvalifikacemi a neustálým připomínáním toho, že svůj profi statut nemaj do penze jistej a může jim
být kdykoliv odebrán. Kdy a jakým způsobem záleží jen na rozmaru Moci.
A tohle je také asi jeden z hlavních důvodů, proč padl Svaz
hudebníků - Pražská pobočka. Pražská pobočka se totiž řídila
názorem, že zrovna tak, jako nemůže být někomu odejmut výuční
list či absolventský diplom vysoké školy, zrovna tak nemůže být
hudebníkovi či kapelé, která kvalifikační zkoušky složila, odebrán profi statut. Tímto logickým myšlením se pak Pražská
pobočka dopustila závažného přečinu. Porušovala monopol státem řízených agentur na to, kdo může být ještě umělec a na to,
kdo už být umělcem nesmí! A to se neodpouští! To by byl pěknej
pořádek!
*

*

*

A pomalu se blížím k závěru. Je to sice pár vět, ale dalo to
fušku a asi to bude nejpolemičtější část tohodle povídání. Pokusil
jsem se totiž charakteristiku českého rocku sedmdesátých let
shrnout do několika bodů. Tak tedy, sedmdesátá léta českého
rock and rollu se dají podle mého názoru charakterizovat takto:
1. Rozštěpením české rockové hudby na tzv. oficiální a neoficiální, během let 1970-1973.
2. Vznikem původní progresivní rockové hudby, jejíž tvůrčí
těžiště se přesunulo do tzv. neoficiální oblasti. K tomu došlo
v rozmezí let 1973-1975.
3. Prací Jazzové sekce, zájmové organizace neřízené státem,
ať již šlo o práci publikační a publicistickou, nebo o práci pořadatelskou. Období její činnosti se dá rozdělit na období relativně
klidné a bezproblémové práce v letech 1974-1979 a na období,
kdy byla její činnost již značně okleštěná a většina energie musela být věnována na obranu proti jejímu zničení, od roku 1980
- dosud.
4. Navázáním a udržením kontaktů se zahraničními (vesměs
západoevropskými) kapelami a tím odizolování naší rockové
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hudby od světového vývoje. Od roku 1979 - dosud.
5. Zvýšeným zájmem rockových fans o domácí neoficiálni kapely, od roku 1976 - dosud; a zvýšeným zájmem o jejich nahrávky, od roku 1981 - dosud.
6. Úpornou snahou Moci o udržení rockových kapel pod svou
ideovou kontrolou za každou cenu. Po celé sledované období až
dosud.
* *

*

Poslední věta, kterou končí třetí část studie Český rock'n'roll
1956-1969, vydané Jazzovou sekcí v edici Jázzpetit č. 5, zní takto: „Rocková hudba se nestala rovnocennou součástí našeho
hudebního života." Myslím, že touto větou se dá uzavřít i období,
které jsem nazval - Od rekvalifikaci k Tribuně. Ale s jednou
malou opravou.
Rocková hudba se nestala rovnocennou součástí našeho hudebního života ani v letech sedmdesátých - aje to vůbec za stávajících
podmínek nutné?

Foto: Ondřej Němec

Příspěvky na tiskový fond:
Komerční banka, Na Příkopech, Praha 1
číslo účtu: 11018-011 - PATERNOSTER
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Rudolf Němec: Sedící ženský akt s ubíhajícím čtvercem,
195x145, akiyl-email-olej (1985)

recenze
HRA DÈJIN U UMBERTA EGA
Martin Hybler
„Foucaultovo kyvadlo" (1), poslední kniha Umberta Eca, asi
nejvýznamnějšího představitele toho, co se dosti vágně označuje
jako literární větev postmodernismu, je monumentálním a velmi
složitým útvarem, který svou lstivostí klade snahám o interpretaci do cesty nemalá úskalí.
Zběžně ji lze charakterizovat jako rozsáhlou mozaiku stylů,
jazykových vrstev, myšlenek a erudice, kde vedle sebe nalezneme v paradoxním sousedství nejupadlejší banality, hospodské
řeči, příval - nepochybně přesných a pečlivě ověřených - citátů
z nejskurilnější okultistické a hermetické literatury, jakési „dějiny jedné generace" (italští intelektuálové po roce 1968 a jejich
deziluze), dojemné a místy sentimentální individuální lidské hledání smyslu v současném světě a konečně závažné filozofické
tázání. To vše je umně propojeno a prokonstruováno s architektonickou dovedností velkého mistra. Kniha hýří narážkami a nejrůznějšími špeky, které čtenáře provokují, chvílemi jej uspává
přívalem učené rozvleklé nudy, pak sklouzne dohalucinatorních
a delirantních podob na pokraji inkoherence, kde řádí černá
magie, individuální identita se ztrácí v krvavých orgiích, média
hynou zalykajíce se přívalem ektoplasmy, templáři se procházejí
pod Eiffelovou věží (z níž se stává kondenzátor na detekci telurických proudůj a Bafomet se potutelně chechtá do fousů. Dodejme, že členění na kapitoly a jejich charakter věrně reprodukují
kabalistický Strom Sefirotů a že počet podkapitol odpovídá magickému číslu 120. Nepřekvapilo by mne, kdyby kniha skrývala
i jiné číselně symbolické vztahy, eventuálně zašifrovaná tajná
poselství, anagramy apod.
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Nebudu se pokoušet o vyčerpávající interpretaci, neboť ta by
určitě vydala na knihu rozměrů obdobných jako je Ecova (to je
také jeden z jejích smyslů - čtenář je volky nevolky nucen při
četbě paralelně stále interpretovat - a většinou se mýlit). Vyberu
si jen jednu rovinu a jen jednu z otázek, které Eco klade. Je to
otázka dějin a možnosti porozumění dějinám, těsně spjatá s otázkou možnosti jejich perverzního překroucení. Dá se to chápat
také jako otázka po genezi diachronního textu obecně, z hlediska
především sémantického (konstrukce smyslu akce a událostí)
a pragmatického (jakým způsobem takové vyprávění vypravěče
a posluchače zasahuje a mění jejich orientaci ve světě).
Nejprve tedy résumé knihy, či alespoň té její linie, která je pro
tuto otázku důležitá.
Tři protagonisté (jmenují se Casaubon, Belbo a Diotallevi),
intelektuálové spolupracující v jednom severoitalském nakladatelství, jednoho dne, více méně náhodně, začnou hrát prazvláštní
hru. Musím předznamenat, že jejich nakladatelství má dvě tváře
- vedle seriózního (a prodělečného - tak jako svět a kultura
vůbec) podniku na vydávání závažných především esejistických
děl, je tu paralelní zařízení vysávající slávy lačné většinou brakové autory, kterým za jejich vydatné finanční účasti publikuje
jejich díla. Pracuje tedy v podstatě na účet autora, ovšem tak
subtilně, že si to dotyčný autor ani neuvědomí. Oba domy fungují
v těsné návaznosti - autoři kontaktující seriózní vydavatelství
Garamond mohou být za určitých okolností (rozpozná-li se, že jde
o paranoika či gráfomana a to majetného) odkázáni na sesterský
dům Manuzvo. Manuzio posléze zahájí vydávání velmi úspěšné
edice s hermetickou tematikou, neboť v této oblasti se to nekritickými grafomany jen hemží, což se vydavatelství pokouší peněžně zhodnotit. Naši tři hrdinové tedy žijí obklopeni houfem
těchto „pekelníků" - okultistických podivínů s „facies mystica" a aby se odreagovali, začnou hrát svou ironickou hru.
Na základě podivného „poselství z Provins", které se k nim
dostalo již o několik let dříve, začnou vymýšlet jakousi paralelní,
výhradně brakovou a stoprocentně hermetickou univerzální historii lidstva. Zásady konstrukce jsou velmi jednoduché, např.:
- nic neznamená jen to, co to znamená, je tu vždy ještř další,
„vyšší" skrytý význam;
- každý fakt lze libovolně spojit s faktem jiným, přednost maji ty
nejabsurdnější možnosti;

- každé takovéto spojení a každá interpretace musejí již předem
někde existovat (nic nesmí být vynalezeno), tj. musejí být prokazatelné v literatuře a musejí již být někde citovány. Odkaz nahrazuje důkaz.
- Takřka výhradním typem souvislosti je analogie, která se
bezprostředně zaměňuje s kauzalitou;
- je jedno, odkud se začne interpretovat, časová posloupnost je
v interpretaci reverzibilní;
- neexistuje základní oddělení a rozdílů různých domén božskélidské, faktické-myšlenkové, život-smrt, etc., všechny rozdíly lze
na základě analogie překlenout.
S použitím těchto (a ještě několika jiných) zásad naše trojice
dospěje v několika letech hry k velmi koherentnímu a paradoxně
i napohled přesvědčivému, i když současně zcela absurdnímu
pojetí dějin jako permanentního spiknutí, tajného mocenského
boje o ovládnutí Zemského Pupku, centra telurických proudů
(síly, která samozřejmě mnohonásobně převyšuje atomovou
energii). Tento boj začíná na úsvitu dějin v Atlantidě (nerozvážné
experimentování vedlo k jejímu-zániku), pokračuje v Egyptě (pyramidy jsou vlastně kondenzátory telurické energie, podobně
jako ve středověku katedrály a v novověku mrakodrapy), pokračuje v antice, středověku až do naší doby. Dokáže shrnout všechna gnostická hnutí z konce antiky, ale i druidskou mystiku (menhiry!). Po různých peripetiích se dojde k templářům, kteří jako
dědici antické a druidské moudrosti se dostali do styku s islámskou mystikou (Stařec z Hory) a podařilo se jim Pupek Světa
objevit. Ten je místem, odkud se telurické proudy dají ovládat,
ten, kdo se jej zmocní, stane se Světapánem. Templáři v předtuše
své zkázy svěří části tajemství šesti skupinám zasvěcenců rozptýlených po celém světě, z nichž se stanou jádra mystické posloupnosti různých hnutí, která ve skrytu soupeří během století
o moc - rosekruciáni, zednáři, nacisté, komunisté, Mudrci ze
Siónu, islámští integristé atd. Např. moderní věda je jakýmsi
vedlejším produktem činnosti „baconiánů", jednoho z jader střežících templářské tajemství, jejím skrytým cílem je odkrytí Pupku a moderní atomové teorie, informatika apod., jsou jen rafinované zastírací manévry.
Protagonisté jsou si samozřejmě vědomi nesmyslnosti této
hypersynkretické syntézy (kterou se především obrovsky baví),
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ale nemohou se ubránit fascinaci z její dokonalé koherence (mnohem dokonalejší než může mít jakékoliv historiografické vypsání
dějin) a zejména ze vzrušení, že se přímo podílejí na znovunapsání univerzálních dějin. Protože mezi myšlením, psaním a činností
(tj. mezi faktem-činem a jeho interpretací) nemůže být v jejich
světě ovládaném analogií podstatný rozdíl, jde nadto o fascinaci
nalezením vlastního dějinného určení ve spoluvytváření dějin,
v podstatné účasti na jejich hře. Tomuto opojení supersmyslem
(všesmyslem, něčím, co ač samo absolutně absurdní, dává smysl
absolutně všemu) nezabrání ani vědomí, že jde o klam, že to vše
je vymyšlené, neboť tato okolnost je vedlejší ve srovnání s nesmírností toho, oč jde. V posledku se ztrácí i každá možnost
korekce skutečnou historiografií, neboť všechny její možné příběhy vyznívají jen jako nedokonalé fragmentárni napodobeniny
Jediného Příběhu, navíc konstruované zcela obdobným způsobem, jen s menší důsledností.
Hrdinové překročili lidskou mez povoleného poznání a nic na
tom nemění skutečnost, že přitom vlastně nic nepoznali a že šlo
jen o žert. Hynou proto všichni. Diotallevi na rakovinu - nepořádek ve slovech, libovůle v řazení významu vyvolají - právě v důsledku uplatňovaného principu analogie - nepořádek v růstu
buněk a v jejich koordinovaném fungování. Belbo umírá jako
oběť - seznámí s Plánem nakladatelstvím se hemžící pekelníky,
kteří tak konečně najdou smysl svého života a dozvědí se, co
vlastně dělají a oč jim jde. Ti to ovšem již zdaleka neberou žertem,
naopak jakýkoliv humor postrádají a obratem ruky se ze smečky
neškodných podivínů mění v opravdové Spiklence, v organizovanou síť všehoschopných fanatiků. Bezohledně vyžadují na Belbovi templářskou Mapu. Je samozřejmě marné jim říkat, že nic
takového neexistuje - chybění indikací jen potvrzuje v esoterické
logice hloubku a závažnost tajemství. Belbo hyne o Svatojánské
noci oběšen na Foucaultově kyvadle (které Pupek Světa symbolizuje) v pařížské „Conservatoire des Arts et des Métiers", jakobíny založeném muzeu moderní vědy a techniky, které je mimochodem skutečně umístěno v bývalém templářském chrámu Cbaconiáni!).
Jedinou, a to až běda relativní spásou třetího hrdiny, vyprávěče Casaubona, je právě vyprávět a dokumentovat příběh o libovolné konstrukci příběhu jako zásadní nepravdy, který se vymkl
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autorům z rukou a jako Golem ožil a ničí své tvůrce. Přitom
ovšem i on jen čeká až ho „pekelníci" najdou a zabijí a nic mu
nepomůže pozdní objev jeho věrné partnerky, která dokáže, že
původní text, od nějž se celá konstrukce začala odvíjet, není
tajnou templářskou instrukcí z r. 1344, ale neškodným seznamem nákupů kramáře asi ze století osmnáctého. Pravda však
mezitím prohrála a nikomu už nepomůže.
Pokusíme-li se z výše uvedeného vyvodit obecné téze o konstrukci diachronního příběhu (v naší době), lze tvrdit:
- Nejpůvodnější historiotropní rovinou je brakový hyperkontinuální příběh vzniklý spojováním na základě arbitrárni epigonské
analogie. Motivem jeho vzniku je kompenzovat přítomnou absurditu, konfrontaci s diskontinuitou. Jeho vznik je semiautomatický a předreflexívní, je to vtip. Odtud tedy lidská dějinnost.
- Po fázi ludické satisfakce z nalezeného nadsmyslu následuje
fáze fascinace, vedoucí postupně k ovládnutí vlastního života
brakovým příběhem.
- Následuje většinou (sociálně hromadný) pád do fanatické autostylizace účastníka „spiknutí",
- nebo (další možnosti, menšinové, individuální) smrt na psychosomatózu, nebo smrt coby oběť, či
- eventuálně možnost napsat příběh vzniku brakového superpříběhu.
V tomto okamžiku pozdní lucidity se vyjasní, že arbitrárně
konstruovaný brakový příběh je vlastně perverzní verzí příběhu
opravdového (a možná jedinou, která je nám dnes dostupná),
totiž toho neznámého, který jak říkají kabalisté je „správným
čtením Tóry".
Takové jsou tedy podle Eca souřadnice historicity naší současné situace. Anarchický návrat narativní dimenze, osvobozené po
zhroucení železného krunýře rigidních ideologických superpříběhů a pozdně osvícenských vědecko-pozitivistických verzí západní
metafyziky (baconiáni!), může totiž snadno vést ještě k něčemu
horšímu, než do čeho nás zavlekly právě zmíněné tendence
(holocaust, komunismus, „atomový věk"). Ecova románová reflexe ukazuje, že něco takového je - i když se nám to dnes nezdá,
myslíme si, že jsme vyvázli z nejhoršího a že teď se vše začne
konečně zlepšovat- nejen možné, ale dokonce i pravděpodobné.
Pokud se nám nepodaří se usebrat a najit něco jiného, může se
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nám stát, že se automaticky a z legrace propadneme do spikleneckého hledání Pupku Světa.
Pozn.:
1) Knihu jsem četl ve francouzském překladu z pera Jeana-Noëla Schifana, Le
Pendule de Foucault, Grasset, Paříž 1990, 651 str.

PAN MORITZ
VLASTY TŘEŠŇÁKA
Ivan Diviš
Vážený čtenáři! Básníka, muzikanta, textaře a spisovatele
Vlastimila Třešňáka není nutno ti představovat. Žije ve Frankfurtu na volné noze a probíjí se životem dost těžko. Sám jsem ho
na stará kolena poznal jako muže zcela neobyčejné citlivosti,
bystrého pozorovacího talentu a smyslu pro humor. To neznamená, že je to člověk veselý, natožpak nějaký kašpar. Naopak,
melancholie z Třešňákovy osobnosti vyvírá jak láva sopky, a tuhne na úbočích.
Nedávno vydal v kolínském Indexu knížku, nazvanou To nejdůležitější o panu Moritzovi. Ryze stylisticky, jazykově je napsána virtuózně. Věty, které Třešňák klade vedle sebe, jsou úsečné,
jakoby trhané. Vůbec nezáleží na tom, kdo v knize vystupuje a co
se v ní děje. Neděje se v ní totiž nic, a pan Moritz, pan Můller,
pan Prag a skurilní galeristka jsou jen stíny. To autor ovšem
musel vědět a je vyloučeno, aby byl pustil do oběhu text podobné
povahy, aniž věděl, co činí. Na tomhle se chci zastavit a pokusit
se o zdánlivé bezobsažnosti Třešňáková textu něco říct.
Čtu-li Dostojevského Zločin a trest, tu se po třech odstavcích
pomalu ale jistě stávám Raskolnikovem, ztotožňuji se s ním
a poznávám se v něm. Přečetl jsem na jeden zátah knihu Třešňákovu, nemohl se ztotožnit ani s jednou její stínovitou postavou,
ale, podivno, poznával jsem se v těchto postavách. Neztotožnil
jsem se, a přesto se poznával.
Robert Musil avizoval rozpad evropanství v obludném díle na
dvou tisících stranách, v Muži bez vlastností. S jeho hrdinou se
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nemůžeme ztotožnit, a přesto se v něm poznáváme. Musíme tedy
kousnout do kyselých hroznů. Jinými slovy: ruku na srdce.
Lidský život je krátký jak prásknutí bičem. Z tohoto prásknutí
musíme odečíst třetinu trvání švihu na spánek; Další desetinu
trvání švihu na intimity, přechodné indispozice, plané řeči, proluky, škvíry, zívání a zírání. Každý to zná. Kolik z toho švihnutí
bičem padá na manželské hádky, plané spory a živočišné, ryze
biické přeobstávání? Každý to zná. Ke konci života pozdně litujeme, ten čas nám chybí. Chybí, neboť je nenávratný.
Cituji ze sedmé kapitoly Třešňáková pana Moritze:
„Co to malujete," zeptal se pan Prag po chvilce.
„Už dlouho chci namalovat, jak se něco úplně a beze stopy
ztratí," řekl pan Moritz.
„Neexistuje, aby se něco úplně a beze stopy ztratilo," řekl pan
Prag.
„Existuje," pan Moritz se nepatrně usmál, a naposledy máchl
černí po plátně.
Konec citátu. A tak to jde celým textem. Chybí tu úplné expozice, zápletka, byť náznak dramatu a pochopitelně tu nemůže
existovat ani vyústění, natožpak řešení.
Vše se odbývá ve Frankfurtu, ale mohlo vy se to odbývat
i v Duisburgu nebo v Šanghaji. Prostředí je obskurní, byt, který
obývá skurilní dvojice pana Praga s panem Moritzem, není nepodoben komůrce Rodiona Romanyče.
Není tu příroda, není tu bazálni vztah mezi mužem a ženou,
chybí tu rukypodání a objetí, je tu jen drobet zapavoučená izolace
a nicotné pochůzky pro cigarety nebo pár dóz piva. To všechno je
ilustrováno a vylíčeno mistrně. Výstavním kusem Třešňáková
pozorovatelského talentu je korpulentní a šperky obtěžkaná
údajná galeristka, rozuměj, majitelka neexistující galerie, která
v bytě těch dvou polovyvrženců, žijících z ruky do úst, cancá
a předstírá zájem o Moritzovy mazanice. Důstojnou protivou blbosti této postavy je jistá Černovláska, která ani nemá jméno,
nymfička buržoazie, která má zadek v teple, a která se, právěže
jako taková, integrálně emancipuje a angažuje pro třetí a čtvrtý
svět. Nohu přes nohu čte si v kavárně knihu Průvodce po Zaire.
Tyto dvě ženštiny nijak nepřispívají k rozvoji fabule, nepopostrčí
fikci ani o milimetr kupředu, není totiž popostrčit čím.
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Jazyk, kterým aktéri Třešňákovy knížky promlouvají, není
jazykem, ale na minimum zestručnělým Pidgin Czech, složeným
z kalku á la „Aha!" anebo „Není válka!" a hned na to „Jak to
víte?", anebo „Kam jdete?" anebo „Danke". Ale i mezi těmito
kalky je ticho, morzeovka vyťukávaná přízrakem prízračnému
a neexistujícími příjemci.
Odvažuji se jakéhos takéhos zhodnocení. Dovol mi, vážený
čtenáři, retrospektovat vlastní pocity nad četbou. Prvním byl
hněv, druhým spíše než smutek deprese, třetím odstup a z odstupu se podávající zamyšlení. Autora dílka osobně znám; za jeho
vnitřní čistotu a bezelstnost dám ruku do ohně. Nemohu Třešňáka považovat za grafomana, neboť zneužívané slovo grafoman
znamená v podstatě nutkavou neurózu. Ale Třešňák není neurotik a výraz nutkání a nutnost znamenají dvě naprosto odlišné
věci. Za třetí vylučuji, že by nám byl chtěl Třešňák v panu
Moritzovi předvést jen exhibicionistickou recesi bez dalšího. A už
vůbec vylučuji zřetele peněžní. Exilová tvorba se nehonoruje,
naopak, doplácí se na ni stejně, jako na ve vlasti pašovaný
dissent. Tak co?
Třešňák se pouze soustředil na něco, co lze označit za stínovitost, zdánlivost života bez života, na úsek pseudo-života, který se
skládá z nedefinovatelných marností, s procházením, či lépe prokluzováním a proplouváním časem, který je nám tak krátce
a neodvolatelně vyměřen. Kdo má autora rád, zakrátko postřehne, že se z jeho dobroty a něhy vylévá sopečná melancholie.
Takoví lidé bývají neúplatní, nelze je svést a nelze je pohnout ke
změně existence, i kdyby se jim nabídl zámek na Loiře.
Já vidím za Třešňákovou nenápadnou knížkou obžalobu bezduchosti a indolence světa, tj. i autorův boj, který nezná konce
v žádném opravdovém kreativním člověku. V podstatě je To.nejdůležitější o panu Moritzovi kniha závažná a vážná, a dokonce
strašná.
Otevírám na libovolné stránce a čtu:
Pršet přestalo úplně.
Déšť, pokud se už nevysílil, přestěhoval se do středu města nad
výškové budovy nejvyšších bank.
Kulhal jsem ulicí sám.
*

*

*
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meditace
Petr Lampl

0 LOUTKÁCH
Když byla loutková premiéra baletu Všiváček, stala se politováníhodná událost. Loutky vší se rozběsněně utrhaly z nitek
a naskákaly z hlavního představitele do hlediště, aby zde slavily
krvavé hody.
Již mně nenapadají žádní kašpaři ani podobní. Hlavou se mi
honí pouze smutné loutky. Smidrové, Úředníci, Blázni... Příčina
jak se zdá spočívá snad v samotných základních principech loutkového divadla.
„Stojím za tím, co tu řekl Kašpárek" křičel charakterní loutkař
staré školy, v troskách svého demolovaného divadélka - „stojím
za tím za tu cenu, že moji scénu zapálíte, což mě bude stát život.
Cožpak nevíte, že správný animátor opouští loutkové divadlo
jako poslední?"
Je známo, že Vodník nám uhnil poměrně mlád.
Loutka, která dojde tak daleko, že sáhne k nůžkám, aby přestřihla své nitky, stává se tímto činem zodpovědná za vše, tedy
1 za svůj pád. Je možné, že však existuje výjimka. Jde o ten
případ, kdy podobnou operaci má pimprle předepsanou rolí. Je
mnohdy velmi obtížné přesně rozlišit.
Doposud se mi nepodařilo vyřezat loutku Býka. Vždycky mi
vznikne vůl.
Domnívám se, že v současném pimprlovém divadle není hloupý Honza pimprlí veselou. Ba právě naopak. Zjišťuji totiž, že
98

v jistých okamžicích, kdy se objeví na scéně a začne být hloupý,
běhá mi po zádech loutka Strachu.
A Vodníka miluji ze všech loutek nejvíce. Ne snad ze soucitu
s jeho samotou, což by pro někoho důvodu být mohl, ale z důvodů
zcela sobeckých. Jeho barva je velice zdravá mým očím.
I mezi loutkami jsou jednotníci tak pobloudilí, co se domnívají,
že o svých pohybech rozhodují samy.
Nikdy nezapomínejme, že je možno vytvořit i loutku Loutkáře.
Existují i tací nezodpovědní animátoři, že jim není nic svatého.
Ubohé loutky. Kolik si navymýšlí bezuzdností, aby vysvětlily
samy sobě své chování na scéně.
Jedna loutka povídala, že není loutkáře. Našla mnoho přívrženců, kteří o tom předtím ani potom nepřemýšleli.
Téměř všechny loutky umírají pohozené. A není v tom ani
náznak bolestínství.
Když se vyřezávají loutky, tak létají třísky. Proč zrovna třísky,
to jsem nikdy nepochopil.

Naše adresa
PATERNOSTER, BOX 676
111 21 Praha 1
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Jim Morrison

KYKLOPOVÉaneb myšlenky o zraku
Rád se stavěl na odiv a při snaze vytvořit mýtus před miliardou otupělých, vyschlých a nelítostných očí prožíval hrůzu. Když
vystupoval z letadla, navzdory radám svých agentů vykročil
k drátěnému plotu potřást rukama. Stál blízko, aby vyhověl
pozvání k poctě klaněním či zbraní. Trvalé nevyslovené vnitřní
vědomí, že během každé vteřiny na veřejnosti se jeho tělo stává
terčem. Tíživé vražedné vědomí zvířete. Na hrdle mu nabíhaly
citlivé žilky. Říkali, že když se na tebe díval, stahoval ti kůži
z lebky. Přirozeně. Úsměvy pro upřímného obdivovatele snadno
skryjí smrt za špičatými zuby. Nikoli paranoia nebo přehnaná
bezstarostnost, ale schopnost vycítit násilí ve věčném přítomnu.
KYKLOPOVÉ. Lidé, kteří připomínají prvotní ještěrky, mají
ve své lebce klenot. Říká se mu „zakrnělá žláza" a je umístěna ve
spojnici dvou mozkových hemisfér. Tenhle pozůstatek oka je
u některých stále citlivý na světlo.
Oko se vzpírá odtažité analýze. Uvědom si, že oči jsou ve
skutečnosti dvě jemné koule plavoucí v kosti.
Dojmy vidí mne.
Zeptej se kohokoli, který smysl by si zachoval nade všechny
ostatní. Většina řekne zrak a zbaví se miliónu očí v těle kvůli
dvěma v lebce. Mohli bysme žít slepí a snad i dospět k poznání.
Bez hmatu bychom se proměnili ve špalky dřeva.
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Oko je hladová tlama
pasoucí se na světě.
Architekti obrazových světů
soutěžící se skutečnými.
V lebce jsou
dvě planety - dvojčata.
Oko je bůh. A svět.
Protože má svůj rovník.
Vydloubni oko zvířete v temnotě a postav ho před čirý a světlý
objekt proti obloze. Obrys tohoto obrazu je vryt na sítnici a je
viditelný pouhým okem. Tohle vyříznuté oko je primitivní kamera, sítnice se chová jako emulze.
Po svém úspěchu s králíky Kühne (1) dostal hlavu mladíka
popraveného gilotinou. Vyjmul oko a rozřízl ho. Operaci prováděl
ve zvláštní červenožluté místnosti. Sítnice levého oka poskytovala ostrý, ale nejasný obraz, nemožný definovat. Následující roky
strávil hledáním jeho významu, přesné povahy tohoto objektu,
pokud to vůbec byl objekt.
Okna jsou očima domu. Čum ze svého uvězněného těla, ostatní
nakukují dovnitř. Nikdy to není jednosměrný provoz. „Vidění"
v sobě vždycky zahrnuje možnost narušeného soukromí, protože
oči odhalují ohromný vnější svět, naše vlastní nekonečné vnitřní
prostory se otevírají ostatním.
Jaký je osud očí během spánku? Neustále se pohybují, jako
publikum v divadle.
Během abnormálních stavů se panenky rozšiřují. Drogy, šílenství, opilost, ochrnutí, vyčerpání, hypnóza, závrať, velké sexuální
vzrušení. Oko nalézající svůj oceán poté, co myšlenka oceánů
zemřela.
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Enkidu (2) byl divoch, zvíře mezi zvěří. Jednoho dne mu žena
obnažila svou nahotu ve vodní hladině a on zareagoval. Toho dne
s ní odešel následovat umění civilizace.
Partnery si vybíráme podle vizuální přitažlivosti. Nikoli podle
vůně, rytmu, kůže. Je chyba věřit, že oko může polaskat ženu. Je
žena vystavěná ze světla nebo z kůže? Její obraz v oku nikdy není
skutečný, je vyryt na konečcích prstů.
VARS MAGNĚ, Velkém Díle, alchymista ve své retortě tvoří svět.
Oči jsou genitály vnímání a zavedly také tyranii. Zmocnily se
pozic ostatních smyslů. Tělo se stává tenkým, nemotorovým
stonkem pro podpírání očí na jejich obchůzkách.
Jak oči mohou být nazývané „oka duše", klíč k nejhlubšímu
lidskému společenství a hmat popřen coby mírné nárazy kůže.
Tělo není dům, je uvnitř domu.
Slepí souloží, oči ve své kůži.
Oko je „světlo na odpočinku".
(Vytváříme světlo v oku? Je světlo naše, anebo je ze světa?)
V egyptské mytologii je oko symbolem Osiria, Isisy, Hora
a boha slunce Ra.
Ptah zrodil člověka svými ústy, bůh svýma očima.
Město-chrám Birák (3) - 3000 př. Kr. Byly tam objeveny tisíce
malých plochých lidských tváří z černého a bílého alabastru, bez
nosu, úst a uší, ale s vyrytýma a pečlivě vymalovanýma očima.
Říká se mu Chrám Očí: ochránit tyto oběti pro božstvo.
Oidipus. „Skutečnost" jejích nahých prsů. Jejího těla. „Pohlédl
jsi na co jsi nikdy neměl pohlédnout." Oči vypíchané sponou
x šatů mrtvé Iokasty.
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Potrestej oči. Scvrklá prsa stařeny. Mladý kluk ho vede od
vesnice k vesnici. A všude čekají na jeho slova. Tiresius, o kterém
se říká, že strávil sedm let jako žena. přišel k Aténě koupající se
v lese. Zatemnila ty vetřelé oči.
Šavel z Tarsu na cestě do Damašku. Slepota ho povznesla na
sv. Pavla. Proč je slepota svatá?
Alchymie člověku nabízí původní hrdinství. Mani (4) učil, že
člověk byl stvořen poslem Nejvyššího Boha Světla jako pomocník,
aby svým životem a úsilím napomáhal shromažďování rozptýlených a tedy oslabených atomů světla a vedl je vzhůru. Protože
světlo svítilo do temnoty, vyplýtvalo se a je ve vážném nebezpečí
být zcela pohlceno. Člověk může napomáhat spáse světla.
Proces přeměny hrubých kovů ve zlato se nazývá „Projekce".
V tlumeném světle je forma obětovaná světlu. V jasném světle
je světlo obětované formě.
KODEX SVĚTLA. Oko je nemocné. Vytrhni ho. Doktor odstraňuje oko, aby zachránil tělo. Napřed musí přeříznout optický
nerv spojující oko s mozkem. Než se začalo umrtvovat, často se
uvádělo, že průchod skalpelu místo bolesti vyvolal světlo.
Objekty jsou postupně vybudovány mimo tělo.
Oko vzešlo ze světla a kvůli světlu. Netečné orgány a povrchy
se utvářejí do své jedinečné formy. Rybě dala tvar voda, ptáku
vzduch, červu země. Oko je stvoření ohně.
*

*

*

Jim Morrison
z časopisu Eye (New York), r. I, č. 8 (říjen 1968), s. 53-55
přeložil T. L.
(1) Wilhelm Kuhne (1937-1900), německý neurofyziolog.
(2) Enkidu, postava z Eposu o Gilgamešovi (první pol. druhého tisíciletí př. Kr.).
(3) Birák, také Brach nebo Brak, oáza v jihozápadní Lybii.
(4) Mani, také Mánes nebo Manichaeus (216-274), íránský zakladatel maniche-

Rejstřík textů,
uveřejněných v PATERNOSTERU
v letech 1983-1989 (č. 1-26)
Poezie původní
Beneš Jan Deseŕ básní, 11/85/13
Benýšek Zbyněk Písňové texty, 9-10/85
Pod meruňkami a další popěvky, 20/87/2
Bindzár Juraj, Písňové texty, 26/89/19
Blatný Ivan Básně, 12/85/2
Bondy Egon O počasí, 7/84/17
Hovězí porážka Plastic People, 17/87/54
Brabenec Vratislav Požár na neurotikově stole, 17/87/18
Brikcius Eugen Muserei - Múzérie, 17/8 7/2
Burian Jan Písňové texty, 17/87/21
Čerepková Vladimíra Osamělý přijímač večera, 2/83/2
Jahodový sen a jiné básně, 22/88/12
Daníček Jiří, Z domu z listí, 24-25/89/2
Diviš Ivan Žalmy, 11/85/2
Dobeš Pavel, Písňové texty, 22/88/20
Florián Tomáš Poprvé a naposled, 8/84/34
Hejda Zbyněk Básně a sny, 13/86/2
Hoffman Ivan, Písňové texty, 24-25/89/20
Horáček Jim Čert s harmonikou, 2/83/14
Hutka Jaroslav Písňové texty, 9-10/85/36
Hynek Karel Deník malého lorda, 13/86/62
Chromý Heřman Básně, 12/85/19
Jahelka Ivo Písňové texty, 15-16/86/62
Janota Oldřich Testy, 18/87/11
Janoušek Slávek Písňové texty, 18/87/5
Jirous Ivan Magorovy labutí písně, 9-10/85/2
Jirousóvá Věra Verše, 14/86/13
Karásek Sváťa Písňové texty, 9-10/85/48
Kazimír Julo Písňové texty, 24-25/89/24
Klena Edo Písňové texty, 24-25/89/27
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Koch Milan Hóra Láv, 6/84/2
Konůpek Michal Bohmen-norský ornitologismus, 4-5/84/43
Kováč Petr Písňové texty, 22/88/26
Král Petr Dvě básně, 14/86/2
Scéna a zákulisí, 20/87/18
Kremlička Vít Autentický kulovátor, 4-5/84/39
Kryl Karel Sněhurka v hadřících, 7/84/2
Písňové texty, 9-10/85/82
Krylias a Odysea, 15-16/86/2
Ladronka Jan VoniČka lásky, 14/86/21
Lampl Petr Hovězí porážka Plastic People, 17/87/53
Machulka Quido Pět básní, 26/89/24
Malovič Peter Písňové texty, 26/89/22
Merta Vladimír Kejklíři, 1/83/2
Písňové texty, 17/87/24
Nápravník Milan Hermetické texty, 21/88/2
Neduha Jaroslav Písňové texty, 9-10/85/93
Nohavica Jaromír Písňové texty, 15-16/86/69
Oulehla Otakar Korálky na dlani, 23/88/16
Paleček-Janík Písňový text, 15-16/86/60
Pánek Fanda Srdce a jiné básně, 1/83/21
Bohemia a jiné básně, 8/84/30
Placák Petr Hovězí porážka Plastic People, 17/87/54
Rimskýl Petr Písňové texty, 22/88/23
Schulz,Martin Písňové texty, 9-10/85/104
Soukup Karel Písňové texty, 9-10/85/113
Stankovič Andrej Elegie, 1/83/13
Elegie za Jindru, (pozn. J. Lopatka), 23/88/2
Straka Vladimír, Písňové texty, 23/88/26
Šimák František Kratičké básně, 4-5/84/47
Taťoun Petr Básně, 17/87/31
Tma Jindra Noty pro podzimní bytost, 15-16/86/47
Tomášek Jiří Banalita, 21/88/12
Tomáško Vojta Písňové texty, 23/88/22
Třešňák Vlastimil Písňové texty, 9-10/85/119
Vávra Jaroslav Anděl a jiné básně, 24-25/89/29
Vokatá Dáša Čtyři texty, 2/83/21
Písňové texty, 9-10/85/127
Dva texty, 19/87/2

Volkové Bronislava Míjení, 3/83/2
Vopálka Dino Texty, 6/84/46
Wágnerová Anna Geniální vystoupení, 13/86/35
Wernisch Ivan Hovězí porážka Plastic People, 17/87/52
Zemanová Jiřina Ukázky ze sbírek P. F. 82 a Slova, 15-16/86/47
Poezie přeložená
Bukowski Charles Žlutý taxi (přeložil J. Vykydal)
Carver Raymond Básně, (přel. J. Vykydal), 22/88/30
Ginsberg Allen Král Majáles, 24-25/89/17
Rozz Williams Texty, 23/88/29
Švédská poezie Deset švédských básníků, Margozata Kubiak,
Karl Martin Lowen-Aberg, Dr. Fjéllstrumps, Penti Saarikoski,
Elsa Grave, Eva Runfelt, C. M. von Hausswolf, Ulf Gyllenhak,
Rolf Eberg, Barbara Czapran (připravil M. Konůpek), 3/83/26
Waits Tom Zpívaná poezie (přeložil Z. Pecka - RR), 19/87/18
Próza původní
Benýšek Zbyněk Farářka, 4-5/84/18
Večírek u dr. Šimona, 11/85/22
Valentýnka, 17/87/8
Bochořák Klement Očista, 26/89/26
Brabenec Vratislav Řeči pohřební, 3/83/34
Brikcius Eugen Gott Mittwoch aneb střelná modlitba
za žertovné předměty, 1/83/4
Březina Aleš Kosmický cyklista, 1/83/60
Daníček Jiří O čínském zelí (Poznámka E. Brikcius), 3/83/8
Anděl a rukavice, 11/85/9
Hrabal Bohumil Kouzelná flétna, 24-25/89/6
Veřejná sebevražda, 26/89/2
Deml Jakub Cesta za povídkou, 14/86/7
Hutka Jaroslav Vernisáž u Henka (fejeton), 3/83/22
Bomba na Rotterdam (fejeton), 8/84/24
Hyblerová Ivanka Sny jsou pěny, 1/83/25
Jirous Ivan Pravdivý příběh Plastic People,
1/83-7/84,18/87,19/87
Klekner Radim Listopad, 26/89/32
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Klíma Ladislav Údolí největšího štěstí (Úvod David Souček),
1/83/42
Komanec Pavel Vetréne, 7/84/7
Kostúr Jiří Lesní blues, 12/85/7
Kouba Petr O mládenci, kterého kouslo klíště a pak bomba,
4-5/84/62
My,-análové žižkovští, 9-10/85,11/85
O muži, který neviděl ani na špičku nosu, 20/87/36, 21/88/34
Krčil Bob Bohumil Bazén, 4-5/84/52
Kuchynka Kamil K Džez, 18/87/18
Landovský Pavel Vzpomínka ze čtrnáctého thermidora
na nejebání slepic, 12/85/23
Martínek Lubomír Linka číslo 2, 19/87/24
Martínek Václav Vějíř, 22/88/7
Orten Jiří Projev noci, 18/87/2
Pekárková Iva Péra a perutě, 20/87/23
Pele Jan Pražský biftek, 24-25/89/33
Potok Ján Bdenie na červenej skale, 8/84/39
Sacher Petr O smyslu & smyslu, 9-10/85/76
Sidon Karol Polské uši, 20/87/7
Svoboda Jiří Tématickej zájezd po sedmi divech světa, 21/88/16
Sýkora Přemysl Červený kláštor, 19/87/25
Šťastný Václav Kousek cesty, 8/84/8
Tatarka Dominik Zbojnická píseň, 7/84/21
Třešňák Vlastimil Stuttgart Macbeth, 2/83/4
Mauglí, 9-10/85/121
To nejdúležitější o panu Moritzovi, (ukázka) 22/88/7
Vincent V. Popis jednoho zápasu, A sakra, 15-16/86/81
Vondruška Josef Dopisy Egonu Bondymu, 26/89/58
Vydra Luboš Zlá električka, 7/84/30
Kosti v troubě, 21/88/8
Zajíček Pavel Roztrhanej Film, 6/84/7
Zemanová Jiřin a.Kamen, 18/87/25
Próza přeložená tíeatie Ann Trpaslíkárna, 19/87/30
Bukowski Charles The Blanket (Deka), 19/87/64
Kid Stardust na jatkách, 20/87/30
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Ženy (úryvek - přel. Jan Pavelka), 24-25/89/52
Carver Raymond Katedrála, (povídka) 24-25/89/36
Goustine de Luc Vánoční pohádka, 15-16/86/7
Charms Daniil Anekdoty ze života Puškina, 21/88/50
Indiáni Dvě povídky, 14/86/28
Romští anonymové Povídky (Úvod V. Třešňák), 12/85/34
Satsvarúp Život a učení Šríly Prabhupády (Úvod J. Korbelík),
17,18,20/87
Singer Isaac B. Kafkův přítel, 11/85/48
Hudba (studie, rozhovory, polemika)
Beefheart Captain Jak má člověk bejt - Paul Wilson, 1/83/100
Burian Jan Proč nechci být folkařem, 21/88/78
Daler Milan Benefiční koncert za I. M. Jirouse v N. Y., 23/88/9
Ginsberg Allen -Rozhovor, 3/83/100
Hutka Jaroslav Zpěváci s kytarou, 19/87/81
Vyjdi slunko, (o moravských baladách), 22/88/70
Chadima Mikoláš Od rekvalifikací k „Nové
vlně...22/88/47,
23/88/74,24-25/89/60,26/89/42
Kryl Karel Písničkářský reparát, 17/87/98
Lukeš Jan Slovo do pranice, 21/88/76
Marek Vlasta Hudba jinak, 23/88/93
Nico Mí Pražané mi rozumějí (Nico v Praze), 15-16/86/87
Z. Námek The End (Nico v Praze), 15-16/87/103
Petr „Mauglí" Kadlec Chladná jako čepel nože ...
(Nico v Brně), 15-16/87/106
Plastic People Pašijové hry českého hudebního podzemí Václav Hokův, 3/83/52
Buď vůle hrát pro sebe (rozhovor), 15-16/86/108
Hovězí porážka - Václav Havel, 17/87/48
Pražský rozhovor (Wood, E. K., Stárek, Jirous, PPU),
24-25/89/101
Sedloň Petr Orgie dechových nástrojů, 20/87/78
Šedivý Erno Zmrtvýchvstání Jaroslava Ernouše Šedivýho
(rozhovor s B. B. Krčilem), 8/84/49
Umělá hmota -Rozbor - Milan Vondruška, 6/84/52
Underground V. setkání undergroundu (rozhovory), 18/87/58
Zappa Frank Rozhovor (sestavil Monik), 2/83/103
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Divadlo / Film / Televize
Bondy Egon Návštěva expertů (divadelní hra), 14/86/34
Ministryně výživy, 23/88/36
Hybler Martin Verne a divadlo, 2/83/63
Charlie & Kid Zápisy z temného kouta (čs. podzemní film),
18/87/46
Landovský Pavel Arest (divadelní hra), 13/86/40
Soukromá vzpoura, (rozhovor s K Hvížd'alou), 22/88/41
Různí autoři (Olga H., Magor, NS) Tři dramata, 15-16/86/118
Sidon Karol Kdo se směje naposled (část televizního seriálu),
12/85/61
Smazalová Šárka Čaj (divadelní hra - úvodní poznámka
E. Bondyho), 4-5/84/94
Stankovič Andrej Útěcha z Mráze, 6/84/101
Tarkovskij Andrej Krása jako symbol pravdy (rozhovor), 19/87/76
Verne Jules Synovec z Ameriky aneb dva Frontignacové
(divadelní hra), 2/83/65
Výtvarné umění
Abakanowicz Magdalena Rozhovor, 11/85/77, reprodukce 79,81
Abbe Fotokoláže, 19/87/17, 39, 73, 75,94
Benýšek Zbyněk Oleje, 1/83/95, 96,99
Nové obrazy, (text V. Třešňáka) 24-25/89/114/16,100,113,
115,117
Bondy Egon Tři malíři (Šafránek, Benýšek, Šmíd), 1/83/90
Boudník Vladimír Texty a dopisy, 11/85/60, reprodukce 69
Brikcius Eugen Óda na Slavíka, 4-5/84/139
Pocta Antonínu Panenkovi anebo Konec akčního umění,
12/85/77
Cantsin Monty Rozhovor, (přel. M. Daler) 24-25/89/118
Haněl Olaf O kráse, poezii, svobodě a lásce, 2/83/97
Ohřívání a podávání Haškova guláše v kanadské provincii
Quebec, 3/83/93
Via New York, 6/84/96
Bez názvu (Nové pařížské bienále), 11/85/74
Objekty Olafa Haněla, 17/87/57, 59, 71,112
Jamborová lva Pastičky, 9-10/85/47, 53, 109, 111, 112
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Ladocha Jiří Obrazy, (Pomluvy Vráti Brabence) 22/88/84/83,
85, 87, 91, 112
Málek Antonín Pod vlivem. N. Y. (rozhovor s B. B. Krčilem),
13/86/77, reprodukce 76, 81, 84,88
Mikuš Juro Oleje, 20/87/22, 56, 57, 69
Němec Rudolf Malířské vzpomínky, 14/86/58
Pilcová P. Pavlína .Hra s možností proměn, 6/84/91, 92, 94, 95
Reon Argondian Oleje, 15-16/86/85,115,117,135
Slavík Ota Obrazy, 4-5/84/141,144, 145,148,150
Snobi Josef Projekt Hovnung, 21/88/64
Šafránek Jan Oleje, 1/83/59, 91,92
Třešňák Vlastimil Historické osobnosti v obrazech, 12/85/33,
60, 74, 76, 90
Vondrušková Helena Biblický cyklus, 26/89/58, 60, 62, 67,
70, 74, 85
Wilson-Pospíšilová Helena Portréty indiánských umělců
(fotografie), 7/84/73, 77, 85, 92, 93
Teorie / Filosofie / Politika / Meditace
Bachelard Gaston Poetický a metafyzický okamžik, 26/89/105
Banalýza (připravil Martin Hybler), 26/89/86
Benda Václav O etice polemiky a potřebné míře tolerance,
4-5/84/2
Bonnefoy Yves Místo a čin poezie (Úvodní poznámka M. Hybler),
3/83/70
Boutang Pierre Pobyt u Kirké, 24-25/89/128
Brikcius Eugen Šťastný konec městského románu, 3/83/65
Buber Martin Hitlahavut: O zanícení, 21/88/82
Avoda: O službě, Kavana: O záměru, 22/88/95
Daumal René Svoboda bez naděje, 15-16/86/154
Dubský Ivan Diskurs na téma jedné Klímovy věty, 18/87/62
Quaestio Temporis, 26/89/75
Gaignet Patrick De philosophica sulographia, 8/84/65
Gluckmann André Filosofie a aktuálnost, 13/86/92
Havel Václav Thriller, 8/84/2
Heidegger Martin ...a básnicky bydli tak Člověk..., 9-10/85/12
Přípitek, 13/86/108
Dopis (S komentářem J. Němce), 18/87/92
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Hybler Martin Twentieth Century's Crazy Fox-Story,
15-16/86/136
Jankélevitch Vladimír Komplex střídmosti, 11/85/100
Jünger Ernst Přiblížení (Úvodní poznámka a překlad J. Němec),
7/84/68
Kouba Petr O spícím království, 14/86/110
Lamp] Petr O loutkách, 6/84/101
Leid Aaron Utečenecký sen: zrcadlo exilu, 3/83/87
Levinas Emmanuel Kdo bude mít poslední slovo, 14/86/733
Minkowski Eugene Metafora, 13/86/101
Morrison Jim Kyklopové, 3/83/109
Němec Jiří, Hybler Martin Únos Európy, 1/83/70
Paradigmata kontinuity, 4-5/84/122
Němec Jiří Zpráva o dvou snech, 12/85/91
Myslit s Janem Patočkou, 17/87/82
Patočka Jan, Němec Jiří, Rezek Petr Fenomén, jev a originál,
9-10/85/136
Rezek Petr Dvě studie, 20/87/70,21/88/67
Ruyer Raymond Paradoxy vědomí, 11/85/82
Starcke Walter Evangelium relativity, 23/88/107
Trinkewitz Karel Román o městě, 3/83/57
Vonnegut Kurt Jn. Ivan Martin Jirous, 24-25/89/160
Weizsäcker Viktor von O prázdnotě, 4-5/84/158
Yentzen Eduardo, Wilson Paul Oživení demokracie v Chile
(rozhovor), 8/84/98
Zenový příběh, 24-25/89/157
Literatura / Recenze / Polemika
Abrams Erika. Petr Král, Surrealismus v Československu
1934-1968,4-5/84/152
Breisky Artur -jkh- Dandy ze severu, 21/88/52
Diviš Ivan Pan Moritz Vlasty Třešňáka, 24-25/89/144
Dubský Ivan Thomas Mann - Ke Kouzelnému vrchu (esej),
4-5/84/111
Hvížďala Karel Tendence české a německé literatury, 17/87/72
Zapletalovi „Půlnoční běžci", 19/87/90
„Sen na konci rána" Zdeňka Zapletala, 22/88/92
Hybler Martin Nad Magorovými Pamětmi, 1/83/25
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Vítězný comeback sirotka z pastoušky - Lenka Procházková,
2/83/89
Ludvík Vaculík „Jaro je tady", 23/88/104
Eva Kantůrková „Člověk v závěsu", 26/89/103
Jin Kritická glosa ze zápecí exilu, 17/87/79
Erratum s nezajímavou motivací, 17/87/81
Jirous Ivan (Magor) Havlovy hlubiny, 14/86/89
Lžeš... (polemika s I. Svitákem), 17/87/88
Jiroušek Jan Záložky (L. Fikar, I. Procházková, V. Třešňák),
24-25/89/155
Klíma Ladislav Aforismy a sentence, 6/84/74
Kratochvil Antonín Ještě jednou o českém baroku
(poznámka Jiřího Němce), 17/87/106
Němec Jiří Luxusní časopis - Rozmluvy, 4-5/84/152
Předmluva k francouzskému překladu
Zapomenutého světla od J. Demla, 6/84/82
Antonín Kratochvil - Oheň baroka, 14/86/96
Hommage ä Hrabal, 24-25/89/151
O. Josef Třetí nálev aneb poetika fráze - Volková, Dvořák,
14/86/104
Palouš Martin Hledání příběhu - Ch. Bukowski, 19/86/48
Patočka Jan Kniha na mém stole, 22/88/88
Schwarzenberg Karel Jan Knížecí život (rozhovor
s K. Hvížďalou), 26/89/103
Vletech 1983-1989pracovali v redakční radě PATERNOSTERU:
Marie BENETKOVÁ, Zbyněk BENÝŠEK, Vratislav BRABENEC, Eugen BRIKCIUS, Václav HAVEL, Martin HYBLER, Ivan
M. JIROUS, Jiří NĚMEC, Jana STÁRKOVÁ, Vlasta TŘEŠŇÁK,
Paul WILSON.
V těchto letech spolupracovali s redakční radou při administraci,
výrobě a distribuci PATERNOSTERU:
Vladimír ADAMEC, Ilektra ALMETIDU, CÉZAR, Milan DALER, Iva DALEROVA, Karel HAVELKA, Pavel HOMOLKA,
Růžena JANOVSKÁ, Zdeněk KAZÍK, Bob Bohumil KRČIL, pplk.
Milan KUBEŠ, Dáša MOUDRÁ.
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