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Magor

V šestnácteří roce. své existence- dokončili The Plastic Pe.ople of
the. Universa cyklus Půlncforó^nys. Šestnáct let jc. pr.o rockovou. sku<pinat c louhy oas. za ¿akjchkolalv okolnosti. V podmínkách- totalitního skleníku, kde. se. Pliastici pari, je ta deba neuvěřitelná. Vyjr.ro
prvni dv.a re Iry žij o skupina pod por.ezíri legality. Naplňujíc pojen
un:T,Grg£.ound'. jeho n rzkreslcmýri obsahán, ba dokonce ustanovujíc tento pojen, jako noicálni apeX, jehož closab. teprve dno o - v osn.desátyclii letech - vnínáne. jpleo ur dujíc i. pro celou: novena vlnu pražských
rockových skupin.
Př.os- neuvěřitelná šikan: v.áni, navzdory dojmu, ustavičná pcrTscuvartéD I hronadnýni. sdělovacírii. prostředky, že jde r. skupinu dávno zaniklou /když. ostablishnent. konečně pochopil., že i negativní publicita je publicita/, pros- ztrátu nosnosti nejen veřejného, ale i soukromého ^stupcváiiri.', nenechali se Plastici zahnat db pozice brániciho se zvířete., které, svout cnorgiii spotřebovává: na uhájení' holé
existence i
Naopak:. S nc uvor.it elnýcr nadhled en* nuď situaci1', s lehkostí, která se
hla"wnmch: tendencí/ současné rockové hudby jen on dotýká, pokračuji
Plastiicdi s: podivuhodnou- houževnatosti ve Žoroovdní vlastni hudebná:
ředil /aniž, by opouštěli rokenrolový zaklaď., kterým byl tvur.ee j.ejicftt hudby Milan KQiavs.a uhranut, a vyraazon- ¡jednou. provždy/' a souběžně s ni" i. vlastní poetiky. Od zhurí.ebrronýcb textů Věry Jiírousiov-áa dižíhc Koláře. /©o& 'mnOl zfachováno na deskách/', přes- no jvyznánuč jsi iinpuls textů Egona Bondylio, která předlov-šín pohnuly Ulavsu
k- objevení apůsotau, jak e.esky rokenrol zpívat,, zazněly v podáni.
Elastateů. texty i dalších: básníků. Vratislav Brabenec. se stal 81anBur skupiny. Panda Pánek,, Petr Lar.pl, Ivan Wernisah, Petr Vlac.ák,
Ladislav Klína v ^raben-cove tr.anssubstancienalizaci, to jsou. další
jiaéna předchaze jítíi Půlnoční nyš.
Oíiciálni kritika v Československu., donekonečna oslavující, zhudebněrrí básní kolaboranta Kainara, ne sny siné přirovnávaných k vlivu
Boba Bylana nn západní hudbu, tato činnost Plastiků zcela opční jí.
Kic. jiného jí cvšonr nezbývá, protože iignoruj.e existenci i lastic
P.e.ople. vůbaCé Nicnéne je- tonu tak,., ža Elasticii po řádu- leU žijí' v.
přiiros enén kult urnín. pro střed i, které literaturou, a pi^ de vsím- poezii, dýchá. Pravě poezie je v prostoru, kterénu jsne si zvykli
říkat, "veselé ghetto", jednou, z foren záchrany přeď od 1 idšíujícín
a nivelizujícín tlaken establishnentu.
A31& přesto, že symbióza s poezii jo pro Plastiky dávnou realitou,
dokázali, tentokrát, cosi překvapivého. ZhaSebílili texty, které se
snad., alespoň z- pohledu toho, kdo nezná lílavsovu nevyčerpatelnou
invenci, zhudebnit nedají. Uvádějí znovu do pražského kulturního
kontextu: Milana Nápravníka. de pa^adcxei. nepřetržité přerývaného,
českého kulturního života, alespoň v dobo, kterou mohu zahlédnout,
že nusír,- říci znovu. Dnešní nladé -generaci, které především zní
hudba Plastiků, yj.ézio. Nápravník zatínr už, nic; neříkalo. Ostatně i
v Šedesátých, letech^ kdy se. pohyboval v tehdejsin ccákán ďuchovnín
undergroundu, at už jeho zevní*.' £orrw byly jakékolrv, byly jeho
texty znány jen. hrstce zasvěcenců. Útlá knížka, která vyšla roku-.
1 o.6>9, ss. stala současno epitaf en- jehov veřejné činnosti v Cecháchu
Dneska žije Nápravník ve. ¿rancii a v Čechách: se. na noho penálu zapění nal o.
Mpravníkovi texty jsou, ni no jiné,, nekonečnými variaceni a pernutaceni existanciálních tenat úzkosti, ohrožení, rozkladu a zániku.

ELastcLed vy zdvihají jejich cietafyzickou dinensi, nonumentalitur života na dně. "Lase, něco hledá: a nemůže NI CUE jít- .. Nese. cosi z: kouta
... J ía... Vrátí se*.. . . A l a ehl č-dno nořLi sc. spět, s jistině s překvapením^ že exklazívnií' Népravníkova poezie souzní Flastikůn. s jejich,
syrovými začátky. spojenými s poetikou- Bendy ho: "Kikdo nikdy nikan se
nedostal..." - to jo první LF Plastiku. V Pašijích:
*
'
"Kan
běžíš? Všechny tv: kroky jsou. sečteny a c.es.ta znaná..." V koncertu
na tténata Ladislava Klíny: 11.. .směšnost a hrůznost. jsou sestry..."
V Le-.ading horses:",., válí na se oba v bahně i v nrncích, .."
Aa acl& Hovězí" porážka, cyklus přodchásc jící Půlnoční mys, nuže být
také. alegorií namosti. Ale i kdyby Elastici byli zvěstovateli nornosti - na její odvrác.end straně zahlédáne smysl, pro groteskno. To
není jenorr Nápravníkova zásluha. NonaidcLat-urní skladba jejich posledního- cyklu., J io rgc n st e r ri ova Půlnoční ¡rys /niDOchuden, Morg one terno
zpívají Plastici v překladu- Josefa Hiršala, básníka, o něnž se v
Československu také mlčí', přestože, žije v Praze/,. snoubí v sobe groteskmm a nngiokě, vlastnosti, kte.ro se ve střední Evropo vždycky tak
ochotno kunulují. Ostatně texty souboru, o nor.z. riuvíne, vybral Václav Havel. - jeden, z těchi, kdo aítí duch o VIL problémy střední- ¡¿vropy
/ X v • v*
zvlasu zrvo.
2.'ujfcžjGL poetika Plastiku se obohatila o LMpravníka a Hiršalova íuorgen.sterna. Ala nechci. vy tvář e: t dojen,, se Plastic i jsou osvitová kapela.
EELav/sa b y byl první", kdo by to odnítl, Hraje rukenrv;l. Živou liudbu,
která neaspiruje. na vznešená umění či věcnou slávu. Text knížete
českých; básníků K.K.Máchy, který nu líavel rovněž- vložil Jo úst, je
navýsost, po ženský: "Co zde- snín. a co zde vypiju, to jediné, jest eo
v světě užiju". Tady se Elastici obloukem vrace.jí až nekaní k Bondyhc aáapě' z prvního, alba, ke. spojení profánních, denonstrativně přízemní ch. textů s drázdivě magickou hudbou."
Grotčaskmí a magické. tíožná, že je to zpěv rayší v labyrintu. Lložná,
že, proto se hudba Plastiku tolik odlišuje od současno rockové hudby
na Západě. Zrcadlí sa v ní těsný a komplikovaný svět, snad stále
nčne sdělitelný' tonu, kdo jo vně- jeho zdí. Hudba, která se nutno zavinuje. ďo sebe. podle tvaru ulity, ze které, nemá možnost vystoupit.
Ala rcy, kteří nasloucháme.^Plastikům zblízka, nebe spíš uvnitř společné ulity, v ní sly Sine tony důvěrnév bií zkě. Drasavá hudba Půlnoční,
myši: dosud zní v tonnén a přeae, křištálově čistém prostoru, o němž
kdysi Plastici. zpívali Bonďyho text: "Magické noci • oéal čas... Krsy
žijeme. v Praze, to je tan, kde se jednou zjeví' Duch stan...."
únor 19 86
x x x x x x ::
PŮLNOČNÍ MYŠ
Přes- svůj, názow, jedná se v zásadě o opLinisticiiy laden..u haJbu:. Bytnika šlape, syr.tezúr bublá, dechy si spck.03t.ncS pr/or»'kují, jen housle občas nostalgicky ukviknou. Aniž. bych
někoho podezíral z kopí no vání, připeníná t.c Zapp i* z let. 70-72. Zdá se nárc váak, že se Pia
stici ve snaze, dokázat "světu"-r že jsou dobří muzikanti, -dostali až',
k "rocku pr.o dospělo". Za vrchol jejich, esteticíce.""!""!'ílosofickd výpovědi považujene Bondyho a Klínu a už při vydání Koní jsme se nemohli ubrcinit; dc jnu, žo se jedná c ústup. Bídu dnešní plastické, situace. spatřujeme ilustrovanou- dvěna n on en ty z toto lesky: kantilénovýí způsob.-, ktc-r.ýn nasadí v Procházce kolen- pivovaru druhý zpěvák
"Pach- otrub slábne" a ne.případncst s jakou v roce 1 985- vykřikují un~
dergr.undoví učedníci svo "Vrátí. se.:n v poslední písni. Hlav sův projev: se ELÍ vsak i nadále, líbí o Doufejme, že brzo bu'le následovat, deska další.
'*
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Pavel. Ondřej
,

Česká. rocková legenda Plastxa Pcople .jc tu znovu! Tentokrát s cyklen
písní'' s příznačně pcetiokýn názvem Půlnoční nyš . Hned na začátku, podotýkán, že by si zasloužila ještě podtitul "Poeta Franku ZnppoviV1.
Tak. inspirována sc ni -totiž. zčCá jeho tvorbou ze začátku sedmdesátých} let.., kdy ř.Z. zkoušel hr.át r.cckovou-nerockcvom hudbu s nezvyklými formacemi. A dařilo by se nu. tc, kdyby celkový dojen úplně ner.ozleptala banální obscenita a laciný humor. Něco takového M
nehrozí - jsou ve svých, písních, důstojní a vznešení • Proti vulgárnímu
Zappcv.i působí 5ojn.cn velekrroží, kteří sdělují svému auditoriu zá.g
saďní životní pravdy. Z toho vyplývá i první námitka, Málokterá ka1
pela je tak neúnornd jako oni. I v textech:, kdo alespoň zrnko úsměvu nebe nadzázky najdeme /a ta plata například o tom, co přejali z
tvorby Máchovy o. Pánkovy/, jsou vážni a saliořklí. Bolestná maska,
kterou si nasadili v> sedmdesátých: letech:, stále přežívá.,
Prcoín^vás, to je pouze konstatování. Nepřísluší 11 ilccnu soudit;., živo- • .J
tni pocity'tvůrcovy. Nechci tin ani tvrďit, že skupino ujol vlak.
PPI; ne jsou.« oby S e jná rocková kapela, ale nadčasová uněltcka formace,
jíž nepřísluší, být souzena měřítky módních stylu a trendů. Přesto1
se vsak přiznáván, že no jejicktnahrává3 nechává chladným. Nejsem
ani odvázaný, nejsem. ani zklamaný. Všechno je tak, jak má být. Jsou
tu daleko nejlepší texty, které kdy Plastici zhudebnovali, a H-lavsa
tentokrát napsal několik výrazných rytmických struktur, na než se
snadno nezapomíná. Málokde najdeme tak decentně využitou elektroniku. Nahrávka ná vybroušenou konc.epci - každá ze skladeb sama o sobě
obsahuje•určitou pravdu, ale teprve když jsou všechny segmenty shromážděny do celku, vystupuje před posluchačem celé poselství. Jenže...
Jenže v tom není nic, co by se skupina nepokoušela už předtím nějak
říci - na Pašijích', Koních, na Klímovi. Jakovkdyby tato nahrávka v
pohledu na patnáctiletý vývoj skupiny zdůrazňovalo bludný kruh, v
němž: se naše kapela / a s ní i m y a celá naše společnost/ potácí*
Vím:, eiíci toho od-Plastiků hodně, ^tavím je málem do rolí spasitelů.
Svými prvními nahrávkami kdysi rozbili jiný bludný kruh České kultury a tečí.riánich chci, aby rozdrtili další. Tentokrát dokonce ten,
u jehož zrodu kdysi stáli. Pro nás, ctitele podobného druhu hudby^
„
je nepochybně velkou rozkoší naslouchat bohatému aranžmá úvodní Půlnoční myši /vítej zpět, elektrická kytaro i/, trómbónovému partu v
MladýCIL"holkách nebo kouzlům, kterými Brabec doplňuje synt.czorov.ý
rejstřík tympanů. Ale jak už. jsem poznamenal, Plastici byli i pro
nác., rockové" oosluchoč.e nesvázané s undergroundem, jakýmisi veleknězi. Mluvčími našich pocitů, soudci společenské reality. Jer&3 to vše,
clma: jako kdyby usnulo na pocitech z roku 'i 980. Mém pocity 2c "ko.
šířští katolíci" jsou stélu méně radikální, choulí se do koutka jako jejich půlnoční myš a marně sbírají odvahu podívat se pros ohradil, do níž byli kdysi uzavřeni a v> níž, se dnes sami zavírají.
Jenže tím jsme tam,, kde v jsme už před chvílí byli. Tvrdíme, že PPU
jsou nadčasoví a zároveň na nich chceme, aby sc vyjadřovali k dnešku.
C'est.la vie - podobnému tlaku je vystaven každý velký tvůrce. V tom,
jak: tento, rozpor dokáže překonat, je míra jeho geniality.
Cítím, že skupina něco. takového podvědomě tuší, ale víc než v obsahu
se snaží e "croblémcm. vyrovnat v oblasti formy. Proto vokodér, návrat elektiickě 'kytary, proto i bohužel nerealizovaný pokus zapojit
do této-, nahrávky i ženský hlas /věčná škoda, že k tomu^nedošlo!/.
Ai proto jsem nesmírně zvědav, s čím přijdou příště. Vžcyt ne vždycky
musí platit pravidlo, že z dávných radikálů bývají na stará kolena
ne¿zarytější konzervativci...
9

¿ .¿ne ïii ayä
} í EX* : xxxxxxu.*

>

"h
r> ;•: v> >

>

V 4

A
1
j"N

kcu

j -,

r

J-¿5

à

m»

•
v .. ¿

!>>

-

•

, n e f

J&ïi£{ek

• Ks; TP: ,

ř sa

.

č

r
f¿ V^ f

3râbr-e

-

! i

«7e. i

Novák

•

kyïiirtî

%

3.a!ialav

ftßdnk
V-

~

¿TJ. é-f.r;

,

-

rp^r.e

fťipěv

Sorg

A..
~ ilurxiih

ňáník

£

: . :» :y : • ^

r s i

i.

v>f .

• -

i:• :- *' »< .

S

0

•T" » J'"

»

-

La-tisXav

•i

4 •05

31¿¿vc-ti

Václav

JiG

•

J í %i Kal:< š

/

4

l o:iky

MV?-ni<

Placáfc

•

«

roya

!!i .ají

'.r

3 -CO

•5

r

r

i » - vi fî

T o d ; V ' .i

¿1 Yri'-í
_ •

0 :2G

J> : 1 Q

Podél

3-

> :.f th«ar U n i v e r s e
xxxxxxxxxxxxxx

Ku k a

1 } SU a ri;/
H, •
¿ : Le s e

N

* ;i 0

PClnoCní

5'

Plastic
» .\ x:

•c

»©ěx?.
»«

k U.rinç \

* fAiaturinçj
Viouf.. e

Vooo â ô r

-jas » k l 6

•i3

K o r 5 ; V'5

£0r

í;

v

• í'l- t

2 kou.a dc ksu c-3

Skok*® dc 1 ?Lt8o SI
r. kr»
Sk ke®
po kouta* Z kouta- Do kouta: Sko^n; z kouta*
Cftlen? Skok;??
- Dc kout«* okokea..
'í kcut£., Oklepe
Sk.l<?ps s- 3c kou n f&3 em
Skokí?B^ Z t ou** su Zédy O l s x Skoksau Dc kout®»
Z kout«.- Skokem* SkoktřK clo
Čei^it
Přičichne - 2 kout* Skok^o. t:rd7 , 1'
Čele«* Z koutan Z k:*|ita dc kouta-. 2 kouta-»
Sh k
čele* do k - u , SJclape
O chutná .»
v
Skokem do irniU-. Hr .ne K.Ý-. H
1:0 OU'?É • Do kouta« Z kout©.,
i;o kouta« Skokem* C »•
Z k ;it.i, Sády do kouí-a>
Sklep« se Cele»« Z louta.* Do k
:n.
Zády, Přsd«» jttaJ i Str.fcejr.. Z kouta»
D o k o u t a - S k l e p e s s d o k o u t » o í ^ l f l i r , Z k o t i ••u.
Zaďa&n P ř i č i c h n e š S r o k ř í ř
Do k o u t . Z !c. v. 41
3kokQ£
Z kouta-* Do kouta ">klgp& ÉI? . ČQIPIL Přá Si /nne »
C r:h i t t i á o S k ^ k ^ a i - Z k » x r : # - t T k o i -ps* - D o k o * &

Z kouta-» Do kouta* 3kokf.<m

3rok<íE;
íNápravní k

: • ifc *
IP1JIL' 41
Po stole p r oo Uri
Uak aku jc 3t r.no*
Cbrarí
o* hí -r
Ké bílé bř.Uho,
K«pouchlč0 jQi^kk&i bílé b M é & ú
Jejích gét
1a 3kub*o
Je po ni
V/er -lis "h J

Fočvlékačky

Podvlékačk,* laho , i í
irohou-li Si v slunci vlát
0 2b av r; v - li • * r.a. "
' y•1
vlastn:. -í
pr L U í. ; >
Etea bls&řž » i' :' '" r< náa«?
r? o- ; >r .
radostní
aa
jrfko pl&- t • a v v . i

K ¿ a H c h «láv?
nic-. kaa Uy j/s x&J ovití-»
N« ;tv *?něj& • K 'é' * n ch K & jí

lét a «td
í Mórgaria-tarn

TJ lna ' \S. N Y S
»«••atf^r

c--..

w.t 11»i u

c-

Když h $&3.noei důn. ne.bfta
r»z ně - ce
ua?,» hvěsd r
DVGAÉC-ICRÁT

BŠ:TI JXIL V

SVOU

pOlnoct í CLyš
liská . i. u.&Xou tX&fliičkou
ve aná h p«kelné herky rvou Svůj u! >1 piaf však tise sp.íš
púlnoť 1 iLyš i
•J a j £ p "i t} v e Iký l: í lý c 11 eh $
právě
n^ei «ra&riii vzcluoh.Jř> mu
Mffi »bĎttži „ jiik víš,
palmo i 1 suyi
íMorganafc^rn)

(Vi .sulý holky

r

/.] ad v . lOi ky
cl ad / holky
wil^ďý holky
(Boady

La .v. a

ně •:

ladu. P&b&ž* nic? naji-'

Chvíli S3 X í h l j e k o trpěi\vě zvíře
Sačns znem- L;*^ •> Kgió hlédá9
nSco hlaáé •
nič najity
bi*ňá ?
• ¿.ař;:/kej£ potí as a ixaaůžt? nic: nají .

Chvíli a* o.:h3: í:í j ?ico *rp;;iivt> svfr*
Začne amc v
L Č * Ně 1 hlt--o
Něco hlsc á ně . .: . tiěc •s
. c h l ť c - c & Sl^řH v.. že
r^.iít^ Néleate .
Vší silou se aftažrí nevěřit cv>§: oči»..
(Wóp^v n ••

P a é.. ví 5.

;
poc 'v ^
«i doleva
podél z d a <Sol«va podél sov
a ŇOL^vť pocítil 55CÍ 1 A čo RVÍ*.
pociál id X

pach otrub slábnu
5« prach
p&ďn otrub slábni"
do
řic dlouho
doleva podél di a áo'lrr/t
podél 2di
podél 3 či 5
podej
4
7
«2 k tomu ciorcu taíD
t: zasutým ZMDtýu zaturauá©
ÍTItar i -' -h 5

vezAfi cosi z kouta?
vasaf cosi. 3 kouta & aá to io k^ut.©.,
Vrátí aer.
Jde J,
R© -303 i & koutd 9
rxss® tc
kouta do kouta » : á to do kout* ,
Vrátí 89»
vesa* eoai z kout a 9
cosi 2 kouta a ftesá to
piVa celou aictnoat*
noa« tc a kouta & éá *ňo do kouta,
Vrátí s^-v
Jd« 9 vezme cosi 2 kouta a hodí to
Vráti
.

kou-a->

•• •

«/ d v" v ťriicr ci^:"' : V; < hv ^ $
ve&jse u i>>5
k -ivin ••tftfi..; río
i
V^éxi se* * • • -. '
ř
:'«.0©i;
Jde. vezme;,cosi
1- cv. a,
\ x |
nese to z >eui£ 9 ár
;i dr kiju"-.©
Vrá\x se;
. ^ J rr' '
-.' r
• •
r
4. I
.
u. .
. (N-áoxMivVnk!5
d•'!*•'
' : jl ' vij.*" • .
* - - n^-s. .*» •

•

•

\

t

• 7« rr

i/v ^ <•' . . T--

_•_>

»

•

,

*

-

J

.i

.

-

«

:

-L.

+ .": t • ,f• •

«

'

-;fc^.Řrpr"! * • -1 ,t ,, r VCÍ
v

»

•

*tz • i-/
*» v

•

•

...

• .í € ... V . '• ' •.

.

-

"

,.

iw

'

•

.

•••

f \

•• i*..

. .i. "" . .ir»J-S>.
-i

•

-- — — — -l —• ^ • • " ^ P ^
r'--li a vr

jenž v.-ažd-ř druhého j^ri
WSVfcXwW

. , V-

'o.' /c.

.

•

.

w

...

>

• I 1 • •vTÍ•
liJ i

1

•. ¿v s •• u VVJPJ r
.pnv,v ¿pí
• - —~ •
:řtar s^ií^P^fi ¿báká áyiHj^1 a ^ ^ ž ^ - ^ ^ f ^ ^ n z f e i w ^
SSíf^lě:vu tpČi -hAz:-. M^ti
o vraždí ěfrWiě&V

- - *• *kJ
rfe.-

r

r

-

'
•

vraždí prvého-. Spíya-.

...

.

.k

•

•<
11« jGitiv aaflióho Zpívá-*:
- -ffH
^-..vr-v • GBU ^přiohtlts&rírdriřfeý
a vi ožáí -y.?Véh0*
• • •••;• i
•0-ně vrfižtórfi^ 'ího jeři ' vraž'<5:( -jfhó ^améřif)1- j 1 ' Iť '
j^BŽ-:sždi-rprívého jeví vraztí:í' ívř^íha
" ,
r
•
>1 ž - ' m í M
o aaméht jenž Vrvjžói prvého', Kpivá
:
n
1 r
l
0t .JO
Ka 3
oř ctóspj ř/xrští tí vr iždl a^ihéWo'
' '*
t "a..:
t

/

>•

la

V*

A

.\

\

^

1

>
4 r»

;

•

1

».

f
• • »é'\
• if .
»
4.
^ -.1

•

liCJ

-í.'. \ •• r
*•i •

»

'

•

••

-j

«

r

•»^

•

•

* ?

^

-

r

W » •

\

•

*

r; •

. • ••

v. • . .. . vw?

ri-xr"
f
-f*T.t:

—•
*
.

C
•

.A- *

.

•

. a -

••f

•••

, ""1 A . ..

c: -

•

1

• i.

"

• •

' *

-

"w

#

X

I•* " "
•J"• /ohn^..- ...
f I.-r. 'Jar
^íiřS
,r: • '
cr.ii.'?- r^Alr. *
V.r
'
•r .4 ' • '. • v•
, .• " -f-ne*"
'*"-•
"
r- ••,—¡j
' ř^ •, " - : V. rrto
v • .

-

. : ( řj^pravrilk)
rr-1 i ' í. cí; lr*v \ f- - •*- 11
' "J
J .
. •

I",...

"

.

•

^ r• •
-v

•
-

**

•

ř'

^ •• •

v

»
N.

I •. V T
S

•

-i

-

..
cxi
.
-

I V

II

t . •
• - ¿o ,
r
1 \
[fíl1
/' • •• ? ^ . •• T \ i
- * • o r: ! •
1•..."
.
r
a
•
.
•
.
" í. F^s • : i/«
•
% • • • n • • * , * \.•« ^ ••
rci
Jsi ~ <-. o
- i: x r>:
- ••

k.:'

.•

V

» •

-

•

ř

v

\

-

v

r

—

•

Mírová demonstrace k 5*výročí smrti JcLennona
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Páté výročí smrti Johna Winstora Lennotia oslavila pražská mládež společně s mnoha dalšími mladými lidmi, kteří přijeli do Prahy z Cech a Moravy, skutečně důstojným způsobem. Od roku 1981, kdy
byl na Velkopřevorském náměstí stržen policií Lennonův symbolicky
pomník, stává se Kampa každoročně v den výročí Lennonovy smrti místem uctění jeho památky. V letech 1982-04 byla tato shromáždění
vždy rozháněna příslušníky Veřejné bezpečnosti. K nejostřejší srážce došlo minulý rok. Proto se s napětím očekával průběh letošní oslávy.
Dne 8.12o 1985 krátce po 16.hodině se uličky Kampy začaly pomalu
zaplňovat. Pcd portréty J. Lennona a nápisy "Kdy bude mír, Johne?",
které byly nastříkány černým sprayem na zídce můstku vedoucího přes
Čertovku, se shromáždilo asi dvěsto lidio Za asistence čtyřčlenné
hlídky VB mládež kladla pod symbolické por::,íčky květiny a zapálené
svíce, Za doprovodu kytar zazněly písně Eoatles. Hlídky VB, kterých
zatím přibývalo, sledovaly průběh oslav a přestože nedocházelo k^
žádným výtržnostem, v 17,30 začaly vyzývat mládež k odchodu. Po jejich výzvách "Rozejděte se, nemá to
stejně ničeho nedosáhnete!",
se většina bez protestu odebrala ke Karlovu mostu. U pomníčku zůstala
necelá stovka lidí, kteří na výzvy příslušníků VB nereagovali«. VB proti nim nezakročovala, pouze opakevala \yzvy k odchodu a legitimovala
přítomné.
Kolem 18. hodiny se na Karlově íroste shromáždilo asi 600 lidí*
Dva příslušníci VB vyzývali mládež, ab.y uvolnila prostředek mostu
pro průchod pěších. Z davu se začaly o.-/vat výkřiky: "Ke Kristovi,
ke Kristovi!" Celý zástup se rázem pohnul směrem ke staroměstské mostecké věži. U kžíže se ličé zastavili; nijaký chlapec na něj připevnil Lennonův plakát a nápis "Kdy bu.vio mír, Johne?". Opět zazněly
písně Beatles. Jeden příslušník VB z'-. pvoiral davem, vyšplhal se na
podstavec u kříže a slovy "Rozejdr.tr os:" vyzýval shromážděné k odchodu. Odpovědí mu byl smích, potlesk 3 výkřiky: Umí,
Shromáždění se dále vydaio přss Křížovnické náměstí a Karlovou
ulicí, a to za skandovaného volání "ir:j chceme svobodu« my chceme riír!"
Nad jejich hlavami se objevil Lennonův plakát sejmutý z Krista, lidé
v přednícii řadách se vzali za ruco a průvod zamířil na Staroměstské
náměstí. "Jde se k Husovi!" ozvalo se z davu. Na obrubník nedaleko
pomníku Jana Husa lidé kladli zapálené svíce, které si nesli sebou už
z Kampy. K^lem několika chlapců s kytarou se utvořil velký kruh a lidé začali zpívat oblíbené písně Jaroníra Nohavici, "Pochod marodů" a
"Když mě brali za vojáčka": "Zavřeli 3Ú¿ Jr kasáren/ začali mě učiti/
jak mám správný voják býti/ a svou zemi. chrániti"0
Asi po čtvrthodině se dala mládež za skandování hesel znovu na
pochod, a to Coletnou ulicí směrem k Pr^jná bráně. Stále častěji se
ozývalo: "My chceme svobodu! My cbccme nír! a začaly se zpívat písně Karla Kryla. Bylo slyšet "Anděla", "Píseň neznámého vojína" a
když průvod zabočil na Příkopy, zazněla sborově i úvodní sloka "Bratříčka" a refrén: "Prší a venku se s e t r ž j O o . . Přibylo dalších hesel:
"Žádná raketa není mírová!", "Místo zbr-raí květiny!". "Zrušte armádu!".
Do čela průvodu se dostaly dvě ůivjry, Ir'-.crá mezi sebou nesly Lennonův
portrét a ve volných rukách zapálená S V Í C G . Šlo se stále po chodníku
až na konec pěší zony, odkud se již pokr-síovalo středem ulice«
Dole na Václavském náměstí do21o v pxavodu k malému zaváhání, kam
se vydat, ale většina se rozhodla pro přímou cestu, výkřiky: "Na Hrad!
Na Hrad!", byly jednoznačné. U obchodního demu Perla se průvod zastavil, lidé v čele se opět vzali za ruce? počkalo se na opozdilce a na
ulici 28.října se shromáždilo již přes ciuíc lidí. Za mohutného volání "My chceme svobodu, zrušte armildu • DT. žije mír, válka je vůl,

místo zbraní •• květiny. , ." , vykročil průvod na .Národní třídu. Vedle
těchto mírových hesel-se však ozvalo"'i *, volání politicky vyhraněnější "pry^č s rudou buržoazií, pryč .s> SS 20!" .Přestože sé šlo. středem
ulic.e.r nedošlo" k vážnějšímu narušení dopravy, lidé se; před .projíždějícími tramvajemi rozestupovali a nechávali projíždět osobni* au.- ^
tomofcily.-" Ch-odci p©.;:obou¿--siranách ~s,e zastavovali a udivený sledpy^íi
průvod.Zvléš^-.příznačná situacěHastala před Národním divadlem, kde*
bylo mnohp čekajícíGlvna ve-Čerríí* ipreSstaVení a-na ¿oV cp-^e ^-ďějá pkčIQ .niohj překvapeně-a-¿Íčky gohří zeli. • ^
: '4-v.* .
:
Zcela spontánně se'pokračovalo.na
TrvníhQ maje, kďo' sa.-.¿t^*.
ri^-chlapc-i- pokosili provokovat «a nechtěli ustoupit před projíždějící
-tramvají, alě o s t a t n í d ů r a z n ě napomenuli. V této chvíli sé pá-/;'- >7
místě ob¿ey.il. p^řísluš^ník:' VB", ktorý vyzval líilád.ež k rozchodu,- a lV b e'z-výs-ledně. V.e Vítězné ulici se jeden chlapec z čela průvodu • Vzdálil o r
"a byl napaden neznámým mužem v kožené bunďěy- který se* ho'pokoušely odtáhnou t-^d o vedlejší.ulice« Z průvodu vyběhlo* několik lidí, kteřá;'l\W
t o čníka~ zahnali . Kromě-těchto incidentů nedošlo do 'této chvíle k ž"ádným' "v^žnějš™ narušením -.atmosféry„
- ' "
/ ^ - vZ Újezdajse -se^sťe ji)ý]£-.nadšením :a voláním pokračovalo7 Helii čh'óvou a Karmelitskou., Lilici,: až' :na-\Málostr.anšké"'náměstí c. Zde se shroňláždilo^ několik poli cejnícfr.lvbz-ů:,j které-",celou dobu;, sledovaly priivpd-'-,
ale'So--ničeho nezasahovaly . :Póli cie* .používala též jedhoh'6 civilního
v o ¿h o Průvoď -¿"'i: jich však nevšímal a ^ vydal se-Nerudovo^ ulicí; .směrem na Hrad za skandování: "My chceme svobodu;, my,-chcem'e"ínír,\izŤušte
armádu!'1. Na horním konci Nerudovy ulice pod vo jehským- mužeem ,se
průvod zastavil, znovu počkal na opozdilce a vydal se do vr.chui. Čelo
průvodu se dostalo před restauraci Na Kajetónce a neohrožený vykročilo k první hradní bráně o
. .. .
^Vtom směrem od Pohořelce přijelo asi deset osobních* policejních
vozů, která se stavěly s rozsvícenými světly čelem proti průvodu. Za
nimi se objevily tři antony. Z
vyskakovali příslušníci VB, kteří vytvořili kordon. Nekterí měli v rukou pendreky. Před touto policejní hradbou se část mládeže v prvních řadách dala na útěk, ale
po volání kamarádů "Stůjte, nebojte se!", so zastavila« Příslušníci
VB však zůstali na svých místech. Z průvodu se k nim vydali tři
chlapci, kteří se snažili zabránit hrozícímu střetnutí. Pc chvíli
vyjednávání se vrátili, lidé je obklopili a byly oznámeny tyto výsledky: Policie nebude proti tomuto průvodu zasahovat, pokud se
ihned vyklidí prostory před Pražským hradem a zástup se rozejde do
21.hodiny, kdy začíná noční klid, a pokud nedojde k výtržnostem* Zástup reagoval souhlasným potleskem a skandovanými výkřiky "Děkujeme,
hoši!" Začala se zpívat státní byinna. Po ní následoval potlesk a diskuse s vyjednavači, zda je možno slovu policie věřit. Většina se vyjádřila, že ano, a začala odcházet z náměstí„
Na zídku U Kajetánky se vyhoupl jeden chlapec a zvolal: "Stůjte,
bude podpisová akce!" A přečetl text mírového prohlášení:
"Prohlašujeme, že jako část mládeže ČSSft rozhodně nesouhlasíme s
rozmísťováním jakéhokoliv počtu jaderných zbraní na obou stranách
Evropy!"
Ozval se ptlesk, chlapec seskočil a uvedené prohlášení začali podepisovat první lidé o Potom se průvod hnul zpět do Nerudovy ulice a
za zpěvu písně "Řekni kdo ty kytky jsou" sestupoval dolů. Atmosféra
byla uvolněná, panoval pocit, že aspoň pro tento večer byla částečně
obhájena svoboda projevu a shromažďování. Zástup zamířil přes Malostranská náměstí za doprovodu policejních vozů na Kampu. I zde již
hlídkovali příslušníci VB*
Malá část průvodu zůstala pozadu a v Mostecké ulici obklopila jeden vůz VB a nabídla příslušníkům text petice k podpisu: "Nechcete se
taky podepsat, není to nic, co byste neměli vidět«,..". Velitel vozu
odpověděl: "My podepisujeme jiné petice". Přesto byl ale zvědav na
obsah prohlášení. V^al si sešit, zavřel za sebou okénko vozu a text
prohlášení i jména všech podepsaných nadiktoval do vysílačky. Pak
r
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sešit vrátil a novou výzvu k podepsání opět odmítl.
Přístupové cesty na Kampu byly již v té době obsazeny vozy VB
a to tak, že jeden stál na Karelově mostě, další dva v blízkém parku,
civilní auto blokovalo cestu-ťi-o Hroznové ulice, šest aut stálo u mo^v -S-tu. :pod: schody na Kampu-, ar dvě auta na Velkopřevorském náměstí. Shro-r.v ; mázdění tak bylo rozděleno na-tři části.
*
\-y2 ^
vypadala^Srituace: ve^-20,30 hodin. V přístupu {-i pomníčkům však
-••policie nikomu nébx;ánila0 .lidé.procházeli kolem příslušníků VB bez
í.f..-.-potíží. Znovu se počaln.-.zpívat., Rozsvěcovaly se svíce a podepisovala
+
ser.petideV^ale blížila"Se -.21-.hodina^atak se mladí lidé-začali pomalu
.^rozcházet¿-Od 20 ^^¿ačali, p^rstlušnfci VB kontrolovat občanské prů.V j : k a z y a :zá£išp.vat si Jjpena.-.-JDostavil se i policejní fotograf, který se
snažil.udělal 'co 'he jví^V.sfiímfcův^Lid-é -'se houfně rozcházeli«¡kólem 21.hodiny zůstalo u pomníčku,
•který byl-na můstku přes Čeřtpvktty~<si 40 lidí. Příslušníci VB pomnííC ěek obklopili a neustále kontrolovali doklady, zapisovali a fotogra- f-f-vali přítomné, kteří přesto, vytrvale zpívali a setrvávali na svých
. ~
Chlapec, který vystupil sě svýni-prohlášením na Pražském hradě, byl
,
ještě před 21.hodinou odveden v příál-tišíiíkem VB. Io této hodině se podařilo rozpustit i tuto pos lední •-skulinku, ostatně mládež nijak neprotestovala. Policie na Kamp& í hlídkovala až do pozdních hodin a je*
v..noci-bdsťránilá.,pomní čky...a: zamálóvala všechny nápisy• '-•o r:
t.
i^
..U,"Praha--8.prosince 1985- '
Účastník mírového shromáždění
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Sne 16r1.1986 bylo zahájeno trestní stíhání ve
věci(což znamená zatím nikoliv proti konkrétní osooě) trestního činu pobuřování podle § lCOodst. 1
trestního zákona "v souvislosti s výskytem letáků
s protispolečenským zaměřením". Takto vyjádřil vyšetřovatel \}B v Teplicích skutečnost, že v tomto
městě obdržely stovky občanů do poštovní schránky
rozmnožené upozornění, že čs. sdělovací prostředky informovaly o chystaném pohřbu Jaroslava Seiferta neúplně. V letáku byl uveden úplný program
pohřbu v Rudolfinu, v kostele sv.Markéty i na
hřbitově v Kralupech; leták byl podepsán CH 77
a neidentifikovanými iniciálami.
Tento leták byl vhozen do poštovních schránek
obyvatel domu, v němž žije se svou rodinou Eduard
Vacek, nar. 20.4.1947 / elektromechanik v Severočeských konzervárnách a drožclárnách v Teplicích.
Dne 22.ledna 1936 rozhodl vyšetřovatel kpt.Jiří
Dbalý z okresní správy SNB v Teplicích, že v bytě
Eduarda Vacka v Teplicích II, ulici 25-února 4
č.1534/14, bude provedena domovní prohlídka. Společenská nebezpečnost oznámení pohřbu Jaroslava
Seiferta byla zřejmě velmi vysoká, neb^í vyšetřovatel vydal rozhodnutí již v nočních hodinách a
prohlídka sama začala v 5 hodin 10 minut. Prováděli ji pprap.Křivák, pprap.Černucký, por.Krpeš a
kpr.Košíál.
Při prohlídce nebylo nalezeno žádné zařízení k
výrobě letáků a leták byl nalezen jen v jediném
exempláři. Po výpovědi jedenáctileté dcery Vackových, že leták vyzvedla ve schránce a přinesla do
bytu. dostavili se příslušníci SNB do základní Školy, kterou navštěvuje, a toto dítě vyslýchali znovu .
Při prohlídce byly odňaty různé časopisy, brožury a samizdatová literatura a taká náboženská literatura, vše vždy jen v jednom nebo dvou exemplářích,
Orgány SNB odvezli Eduarda Vacka, otce dvou dětí
(7 a 11 let),' z prohlídky s sebou a jeho manželce
později oznámili, že byl dne 24.1.1986 vzat prokurátorem do vazby pro "přechovávání, rozšiřování
a výrobu ideově závadné literatury"- a že je vězněn
v Litoměřicích.
Eduard Vacek se pohybuje v prostředí českého kulturního undergroundu. V minulosti - r.1981 - byl
pět -hodin vyslýchán pro rozšiřování undergroundových časopisů (PAKO a VOKNO), které byly u něho nalezeny i tentokrát. Protože není zatím přesně známo, z čeho je Eduard Vacek obviněn, vzniká obava,
že p?d záminkou letákové akce připravuje Státní bezpečnost represálie proti vydavatelům nezávislých
kulturních časopisů a jejich spolupracovníkům.
Sdělení VCNS č. 501
3.února 1986

Eda Vacelc
Majitel ruční pily
XXXXXXX!} cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
/

"Ca? Eda? Za co?" Blbá otázka. Jako byGh nevěděl. Žije svobodně, lidsky, chová se čestně a statečně, má vlastní názor, přehled a humor* Prostě páchá všech sedm hlavních hříchů proti real-socu. A navíc se u zpovědí nesnažil dosáhnout odpuštění, naopak,
odmítá vypovídat,, vytáčí, se, nespolupracuje. Dostane tedy jen pokání, odpuštění - nikdy. Ale. dost už patafyziky, Eda jí má na
triku až až„
Psát. "Who la Who" o Edovi • znamená vlastně začít od kc-nae.
V áw,átém čísla Vpkna vyšla povídka "Bytová otázka" pod pseudonymem' AoDomic.el» A. at dostanu patnáctku do Valdic:, jestli to nenapsal Eda, Pseudonymem se kraje"ze skromnosti, ne před. hněvem
mocných-* Ostatně, hned další povídka, podepsaná stejně', je z knihy,. která se v samizďatu toulá pod Edovýnr vlas.tním jménem. Teá,
když je "Bytová otázka" předmětem.' zkoumání znalců z oboru literatury, je pro nás toto sci-fy-faktu, nebo jak' jinak nazvat literární útvar., kde je každé slovo pravda, a přece se zdá zcela neuvěřitelné, voknem do- Edova žiti.
Mimochodem, slyšel jsem, že je. "Bytová otázka" hodnocena
soudním znalcem jako "protidělnická". To tedy může mít v oblasti
logiky ¿en dvě vyavětlení: buď je jako: znalec přizván regent patafyziky pan Mar.eiičín, nebo musíme překládat, z new-speaku, kde byrokrat, se řekne, dělník.

Znám ten příběh« Autor a hlavni postava Eda Vacek ho vylíčil. velmi, přesně. Ale ani horror kolem získání bytu nevyčerpal
zcela jeho energii, časově splývá s obdobím začátků Edovy výtvarné. činnosti«, Ranné koláž.© vystřídala brzy jemně strukturovaná surrealistická kresba, tzv. informativní malba, která jako
přírodní, tkánivo pokrývá plochu, i rámy obrazů a později i předmětů o Zároveň vytváří větší i menší objedcty, vesměs připomínající pozdní dada nebo surrealismus. Ale ani to není vše, jsou
tii. jeho, dadaistická texty a za povšimnutí stojí i happening
"Krmení labutí".
Diskuse a názorové střety tohoto období, vedené většinou,
v bytě u Vacků, který už byl tehdy téměř obyvatelný, se týkaly
smyslu umění, jeho funkce ve společnosti i otázek po postavení
člověka ve světě vůbec.«, Byla to doba formování místního undergroundu, na čemž měl i Eda svůj podíl, byt spíše jako oponent..
Vzpomínám si na útržek rozhovoru a Ěďsm, Týkal se Svědků
Jehovových. Pozvali ho tehdy, aby s nimi diskutoval. Eda se nepokrytě těšil, jak jim to nandá: "z hlediska principu slasti
nemaj šanci". Měli. Sedm let pak u nich sloužil« Dali mu však
mnoho: víru v BohaNejdříve Edu zaujali ti Jehovisté, se kterými byl v denním
styku* svou lidskostí a nezištností, čímž. jsou v poměrech severočeské aglomerace takřka výjimkou. Pak začal inít zájem o to,
co je. to za idee., která dokáží lidi tak výrazně odlišit, od o- •
státního obyvatelstva. Dal se do studia jako, jejich zájemce..
Svědci dobře poznali, s kým mají tu čest. Nasadili na něj
najtěžší kalibry. Myslím si,, že šlo Q< skutečné duchovní znásilnění. Eda se nechal, pokřít a brzy se stal významným kazatelem sekty Svědků Jehovových!. A to je. právě ono,, "sekta", ta
byla ta, co Edu dusilo: sektářská nevraživost, příkazy, zákazy,
autcritářs tví. Když prohlédl až k samým kořenům výkladu Bible
podle Svědků, našel i v jejich jinak velmái propracovaném a do
se-.be: zapadajícím systému nedostatky. Dopis., kterým se s Jehova sty rozešel., mají asi v Brooklynu v tom nejčernějším rámečku.
Přesto- zůstal křestanem,. jen už asi na vždy bez církve.
Tak jako se kyvadlo vychyluje z jedné krajní polohy do
druhé... tak se i Eda přehoupl ze striktnosti a vážnosti sekty
do: nevázanosti a veselí,, což přináší patafyzika. Se »skupinou
mladých nadšenců, kteří většinou spolu- s ním dezertovali od
Svědků, začal vydávat první československý patafyzický časopis
"BAKO" /PAtafyzické KQlegium/o Zároveň skupina pořádala semináře.. Nejznámějším a nejúspěšnějším bylo setkání v Dubí u Teplic. věnované problému traumatu při vyměšování v panelové výstavbě0 Přesto, že je Eda hnacím motorem celé patafyzické
činnosti /autorem většiny článků v PÁKU, organizátorem setkání/, myslím, že to pro něho byla forma duševního odpočinku.
Téměř současně navazuje na svou výtvarnou činnost z období předjehovistického. Tak jako jindy, i tentokrát se kolem něho" seskupují mladí3 tentokrát výtvarníci. Byla to slabá ostražitost místních kulturních, dohližitei.j, která zapříčinila, že
se-, tet.o; skuoině naskytla možnost vystavovat své práce v galerii duchcovského zámku. Vernisáž 7-prosince. 1900, proběhla
úspěšněy ale už z a několik dní přišel příkaz z velmi vysokého
"hcjr.a" 'vvstavu. uzavřít. Venca Lukášek, jeden z vystavujících
výtvarníků, hovořil o příčinách tohoto zásahu nedávno v rozhorvoru pr.o Svobodnou Evropu /žije a tvoří ted v Mnichově/„ Domníval se, že výstava byla zakázána kvůli obrazu "Mona Lysá"
/Gioconda bez vlasů/, v souvislosti s jednou soudružkou na^
Kraji, která má méně vlasů. Já však vím bezpe.čně, že hlavním
důvodem, tohoto: zákroku byla vystavená plastika, nazvaná "Tajný objekt, k mírovým účelům!1. Autor samozřejmě Eda Vacek.

Jádro skupiny však drží pohromadě ďál. Třes to, že jim
bylo naznačeno, aby Edu setřásli, že se pak s jejich vystaw . áriím dá něco dělat- Vyměnili výstavní síň za výsypku šachty, kde se vlétě"1981 konala další výstava- Pak následují
různé byty, zahrady i přírodní zákoutí, kde se vystavuje někdy i s asistencí Veřejné bezpečnosti /např. v létě 1984
u České Lípy/«, Jakých fíglů jen nutno použít, aby mohl výtvarník pověsit svůj obraz veřejně, lze, vyčíst z pozvánky na
Edovu výstavu z května 1983: 0 nějaké výstavě nesmí zde padnout. ani slovo, Jsme zváni k prohlídce kavárny klubu Spektrum.
Posledním střetnutím sledované skupiny s okresními kulturními funkcionáři, byla výstava připravená na srpen 1905.
v Malé galerii teplického zámku* Zakázána byla tentokrát jeden
ďen p.:ed vernisáží, Důvod: "prý porucha elektického vedení" .
Jenže pozor: Eda je elektrikář« Nabízí se, že poruchu odstraní
- žáďná odpověd.Následující výstava dětských" kreseb se v galerii koná bez jakýchkoliv oprav. Mladí mají zelenou.
Když, už jsme u. Edy - elektrikáře„ Není jen tak ledajaký.
V roce 1902 přinesly jeho fotografii takřka všechny noviny
/včetně Průboje' a Rudého Práva/ s následujícím článkem, jaký
je. skvělý zlepšovatel a novátor. Když jsme spolu pak o tom hovořili, poprvé jsem ho viděl, jak se červená.
Na téma rodina je nutno říci, že se Edovi dobře daří^rozdělili. síly a schopnosti mezi svou činnost a rodinu a ještě zbydo na práci, kterou se živí. I když v této souvislosti je třeba zdůraznit, zázemí, které Edovi poskytupje jeho žena Ludmila.
Prošla.s ním celou tu cestu oď ubytovny ve Zdibec.fr, přes bunkr
na Letné v Teplicích , sedm- let u Jehovistů, až k domovní prohlídce a Edovu zatčení. Jen ten, kďo takové zázemí nemá, je
sichopen je správně ďocaniit.
Eda.je otcem dvou príma holek, z nichž jedenáctiletá Dita
má už za sebou svůj první výslech,.
0 Edové literární tvorbě jsem se už zmínil. Třebaže kolem
ELÍ nebylo dosud tolik dramatických momentů jako kolem tvorby
Výtvarné, zasluhuje právě takovou pozornost. Zájem vzbudila
•kniha o o v? dek wZa1<rrr.ěhí v domě" /strojopis, A4, cca 150 stran/,
a/jejtó. publikaci uvažuje ,redakce časopisu "Jednou nohou".
Většina Edo vý cli básní, próz a teoretických st.atlí je však otištěna v už zmíněném časopisu "PÁKO". Deset čísel,, která vyšla
v ::ozmczí let '1981 až 1985, má jedinou vadu a tou je poměrná
nedostupnost. Příčiny jsou stále stejné. Malý náklad /strojopis s fotografiemi , časté domovní prohlídky a značný rozptyl.
Vokno převzalo tři patafyzické články, které byly^otištěny v
čísle 4 M n o h o Edových prací koluje, po severních Cechách na
volných listech papíru. V posledním období je to zejména tzv.
fiunerální ocezie.
V DO známkovém, bloku mám ještě zapsány body: Edova činno*s1L
v Jazzové sekci a Edova osvětová práce. Mohl bych se o nich
začit šířit., ale bylo by to pořád na jedno kopyto. I tak je
vidět, ža je: Eda všestranný takřka renesančně.
Na závěr bych se. chtěl vrátit k úvodní otázce.: "Za co?"
Pokusím se to shrnout co nejstručněji. - Eda prostě příliš čníDne 1 4 - 3 ¿ 1 9 8 6 byl Eduard Vacek po seznámení s výsledkem
vyšetřování propuštěn z vazby- Trestní stíhání pokarčuje na
svoboděn

ČESKÁ "NEOPICIELNÍ" ROCKOVÁ SCÉNA
Santo Klaus
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Po^cn "neoficiální" není zcela přesný. Proto sc jej nojprvo
pokusín vync-sit. Označuji jím rockové skupiny, které se snaží ěi
snažily tvořit bos ohledu na požadavky kulturní politiky "reálně
socialistického státu", tedy skupiny bos uožnosti práce v profesionálních nahrávacích studiích, bes šance na uvedení v nasnédiích",
které se. dříve nobo později stávají objekty zájna 3TB o terčem diskriminačních ei princ likvidačních záonhů Moc.i. Proto pod pojem*
"ncoficiclni" nohu* zařadit jak "underground" tak i tzv. "alternativní skupiny" či skupiny nazývané* "novovlnýni".
V poslední době jsenr sc často setkal s otázkou tohoto znění: Jaký ju vlastní rozdíl nezi undergroundan, alternativními kapelami a
Novou vlnou, cín se- vlastně od sebe lisí? AXe nejen to. V několika na strojích, psaných časopisech ¿sen přečetl několik článků, kde
jejich", autoři zachází s ten i to pojmy tak, žc se člověk nestačí divit CG.dokáže informační blokáda« Raď bych SC proto pokusil zodpovědět otázku, která zvláště nloďším psavcům zamotává hlavu.
Počátky česlcé neoficielní rockové hudby 3c nutno hledat v letech 1970-1973. Do té doby byly všechny rockové kapely /snad s výjimkou Knížákova AKTIJÁLU/ oficielní. Nebude proto na škodu připomenout situaci, které tehdy panovala.
Rozmach rockové hudby, který dosáhl svého vrcholu v letech 1966
- 1969-/v Praze tehdy bylo kolen 500 kapel a nejméně 10 klubů, kde
se téměř denní koncertovalo/, byl zastaven srpnovou okupací práv.ě
v ckonžiku, kdy se český rock and roli horko těžko vybaloval ze
svých dětských plc-n.k a začaly co objevovat první pokusy o'tvorbu,
která by nevycházela pouze z anglo ana r i ckýc h vzorů. V roce 1 970
započala tzv. "normalizace"'. Brzy se projevila i v život5 tehdejších rockových kapol« V profesionálních i amatérských agenturách
začaly čistky, které moly za cíl "zkvalitnit" a "pozvednout"' jcjich
produkci. Jni z PKS /Praž.kult.středisko/ bylo v tonto období vyhozeno kolem 3000 převážně rockových hudebníků. Současně s a^ent u r ^ n i ei stkáni nizcl jeden-klub za druhým. Začátku': roku 1973
byl "obnoven pořádek". Recková hudba zrázela z koncertních podií
větších i nensích něst a přežívala jen na nečetných venkovských
tancovačkách, Mte peprvé ani naposled byla označena sa součást západní, socialismu" nepřátelské ideologické diverse. Hvězdy rockové,
hudby sode-sátých let, zvyklé již na honoráre a popularitu nonSly
zrovna na vybranou pokud se chtěly hudbou živit dál. Většina z
nich se ostříhala a nastoupila v doprovodných kapelách pěveckých
hvězd znomalizované pop nusic. Menší část přejmenovala své kapely
českýn názvem, živila se příležitostnou prací a za cenu menších
či větších ústupků si hleděla uchovat prefi-statut v naději, že se
čas e n doba uklidní a pokud* se jin podaří prokázat layalitu novénu,
rozinu'- aspoň na oko - časem se budou zase noci rockovou hudbou
živit. 0 pór le-t pezdoji většina našla východisko v instrunrntálním'" jazzrocicu" , který byl nejdříve jen tolerován, a když Moc poznala, 2o odtud opravdu nebezpečí nehrozí, dostal na přelomu let
í974-75, zelenou."Ani to se cvšen neobešlo bez úmorného zákulisního boje hrstky ncxlöeneü.
Jed:n-au z hvězdných* prefi kapci šedesátých let, která prošlo
celým údobín bez snomalizování se staly PLAST IG P20PLE 0? THE
UKCV^RSE /a cil o PPofU/. Zaplatila sa to samozřejmé ztrátou profistatutu a edehodera. co výroby. Jestliže při jčjím vstupu na hudební scénu se agentu-y snažily tu x o kapelu získat, aby se mohly chlu.

•

-

bit něčím extra - kapelou s přídavkem. undergroundu - a kapela si
na unde-rgreund v podstatě jen hrála, brzy po zahájení "normalizaas" Sl agentura rychle a ráda kapely zbavila, Proto&e PPofU ze
svých: názorů nehodlali ustoupit /hlavně díky jejich1 umeleckému
vcdoucinu/ underground se pro ne stal skutečností,, Na jaře roku
1 S73 se "Ploštici" naposledy účastní profi prehrávek-. Podle rozhodnutí odborné poroty kapela prchrávky udělala. Vedení agentury
v šale mělo jiný názor. "Plastici" nesplnili dva ze dvou základních
požadavků doby. Msli dlouhé vlasy /i když. ztažené gumičkou v a scha
vano pod. košilsni/ a nepře jmenovali kapelu českým názvem- čtrnáct
dní po úspěšných přehrávkách. "Plastici" vědí, ze s jejich, profi—
kariérou je konec, Příští rek niž byl systém prehrávek natolik
změněn, že jen zázrakem bude noci získat profi statut jiná kapela
než ta které 3c podařilo prcťi statut udržet přes kritická léta.
/Samozřejmě, že to nebylo zadarmo./
Kolem "Plastiků" se sdružují další kapely /DG-307', Sen noci
Svatojánské band, UH-1/ s podobným náborem a dosud nej/.-.nánojší.
společenství no oficielních kapel ÍINDEEGROUND j'. na avetě. Unole—
cký vedoucí "Plastiků" Magor sc stává jeho. ideologem, vedoucí silou o skvělým propagátorem. Underground však nemel na neoficielní
rockovou musiku 70«let monopol, jak sc zdá z jím vydávaných, materiálů. Pro mnohé lidi bylo v pozdějších lete ch, překvapením, že
existovaly i jiné než undergroundové kapely o: niichž se nedalo ří
ci, že by byly oficielní a jed ichž- tvorba byla přine jmeiaáím zrovna tak dobrá jako tvorba undergroundu. Přezto, zc tyto kapely nespojoval žádný společně vyhlášený program ani ideologie - společná jim byla jenom jedna věc. a to snaha o původní tvorbu v souladu, se svým svědomím, bez ohledu, na požadavky Moci - koncern lat
sedmdesátých se jim začalo říkat kapely Alternativní- Protože historie undergroundu: jo podrobně zpracována Magore.ni buďene no věnovat. především jim.
A na konec ještě nSco. "Ncoficielní rocková scéna" musela zcel
nutně vzniknout, nebot. Normalizace nenechala místo pře řadu talentovaných tvůrců v rámci oficielní sečny.
Zfačátkeiii sedmdesátých. lt t :je tedy česká rocková scéna rozdvojuje na "oficielní" - až na málo vy3r nky zaplnSncii inbtrumentalisty vydávanými z-a velké tvůrce /nutne je 5 podotknout, že v pozdí jší době i iniciátory některých' akcí proti r.«. oficielnímu rocku/
a na "nocíicielní" - zaplněnou těmi, kteří vývo~ naší rockové
hudby postrčili o hezký kousek: dál.
^iTEP11 ATIVWí _K0CK0VÁ_SCÉNA.• Alternativní rackovo sc..enc je v sedmdesátých* let o čh~pr azsko u záležitostí. Její orotagonisté se rekrutovali. za dvou generací rockových hudebníku. Jedni za sebou již
měli nějaké zkušenosti a podobně jako "Plastikům71 se jim povedlo
koncem: 60.let získat v různých formacích proíi-statut, který si
moc. dlouho neužili. Ti' druzí začátkem 70«let teprve začínali. Spo
léčné jim však bylo jedno - odpor k tomu neahat se. " '¿normo li;-; o vat
Přímo prototypem tohoto počátečního generačního, rozdělení byly
první dvě kapely "alternativní scény" /tehdy se jim říkalo oroste
amatérské-/, založené v roce 1972, EXTEMPOKE a STi&iLÍK. Když" se
téměř po roce a půl ustálilo obsazení' té prvně jmenované, tvořili
její obsazení hudebníci jejichž ročník narození se pohyboval kolem roku 1945 a až; na jednu-vyjím!za sc jcdnalc o bývalé profíky.
Obsazení té druhé tvořili hudebníci začínající, narození kulem
roku 1952, pro které byl prefi-statut již jen nesplnitelným snem.
Nezávisle na těchto: dv.bu kapelách: pak vznikla na jaře 1 9775 další
alternativní skupina ELEKTROEUS, kterou podobně jako STEHLÍK založili hudební ci začínající. Pouze, věkový průměr kapely byl .o něce: vvšší a rok narození jejich Členů se pohyboval mezi roky 1 95/2
- 1957•

Začátky těchto kapci byly těžké. Většina z j^jieh členů si ještě vc-lni živě pamatovala /pokud se přímo n M á m i l a / dobu rušného
hudebního- života konce šedesátých let a jen tcLlzo se smiřovala s
tím, že jich- sc to- už netýká.- Hrát najednou nebylo kde a k tomu
mezi fanoušky rocku pořád ještě platil názor
lot šedesátých - kdy
mohla papíry udělat, každá trochu slušná kapela - že co je amatérský je špatný. Když se náhodou povedlo hojakv !:- ^ *ert uspořádat
tak většinou skončil vypnutím proudu a přenv jnir. koncertu. Lidí
na něj. přišlo minimálně". /To se týká především let 1972-75/. Stoupající popularita jazzrocku a jeho oslava v ix\sncdiíeh navíc notně
zvedla sebevědomí průměrnému. Českému posluchači a tc-n zblblý masmédii a neschopen vlastního názoru, považoval
rock za vrchol
rockové hudby o na obj čejný "bigbít"* se dí^al p-řádně Teatra. Bude se to sice zdát divné, ale první alternativní kapely to měly v
jistém smyslu daleko těžší než "Plasticx" a ostatní kapely undergroundu. n Ploštici " si tic tiž přinesli do u.ncior0roundli. slávu a popularitu z konce let šedesátých., kdy ješto ukovala normální hu«dební publicita- Jejich jména byle. pojem a ř?.oo • s. ho nepovedlo z
povědomí rockových: fans vymazat.. Ti: na kapelu
zapomněli ani po
t.om co zmizela z oficielních podií a pokud uspořádalo kapela koncert bylo na něm narváno at sc konal kdekoli
Iďc by tenkrát chodil na nějaké neznámé -amatérské kapely a kdo - p»*řnciattlů by kvůli
nim riskoval průser a uspořádáním koncertuř
EXTEMPORE, STEHLÍK i EL EKT ROBUS se museli v lctoch 1972-75 spokojit s minimem koncertů /všechny tři dohrav;.-/ jich za celé období neudělaly víc jak 10/. a minimem diváků, SL závistí tehdy sledovaly zprávy o hojně navštívených a poměrně častých akcích undergroundu. Prco se tedy tyto" kapely k undergroundu nr-ařipojiiy ani
tehdy ani později, ^lcdy se undergroundu povedlo vybudovat poměrné
dobře fungující. sít, kde se hrálo bez. papíru a v soukromí- /zvláště po Budějovicích 197-'/, který pořádal doko-ce festivaly, samizdatovou. a lichotivou publicistiku, mezi pražskými fans byl velice
populární'? Vždyt po tom všem toužily i alternativní kapely, které
se ve svých začátcích', od undergroundových kapel nelišily natolik
aby to bránilo jejich přijetí. Hlavním du^o" .. x:t0 nepřipojení byl
nesouhlas s dogmaty undergroundu o kterých sc v něm prostě nediskutovalo. "Alternativní"- kapely odmítaly především dogma o nepřípustnosti účasti na přehrávkách.. Bohem let 1973-74 byla situace
již: taková, že hrát. veřejný koncert, bez papírů bylo prakticky nemožné, na rozdíl od lot předchozích, kdy ke koncertování' stačila
domluva s hospodskými kolik bude chtít, za půjčení sálu. "Plástici" ,
kteří po roce 1973 ztratili, šanci udolat jakékoliv přehrávky a
další kapely undergrandu, které neměly šanci udolat přehrávky díky svému přístupu k tvorbě, vyřešily tento omblém odchodem do
soukromí. Magor pak odchod do soukromí tcorc.
zpracoval tak,
že se na přehrávky chodit nebude a kapely, které SL jich zúčastní
se "zaprodávají aáblu"-, a pokud sc jich někdo z undergroundu zúčastní bude z něj. vyloučen. Podle Magorova názoru tím totiž začíná
sešup do hlubin kolaborace.a komerce. Důsledkem tohoto dogmatu bylo. koncertování undergroundových kapel před úzkým a vždy a za všech
okolností sympatizujícím: publikem. /Jsme přoci všichni jedna rodinn« né i /
Alternativní kapely, které ještě nobyly u Hoci zkompromitované
jako underground, chápali dogma o neúčasti na pf-chřávkách jako z
nouze, cnost a vzdat se- možnosti vystupovat p:-cd -ookud možno co
nejširším obecenstvem /tedy nejen sympatizujíc :'m:/, nechtěly. NQ
přehrávky' /samozřejmě 3en amatérské/ klidně M y ; klidně na ně i
nastudovaly repertoár, který by byl pro přehrávkovou porotu strovitt-lne jší. I na tuto možnost dštil Magor o hen a síru a bylo to
podle něj nepřípustné. Ale mezi náma, kolik z undergroundových kapel s výjimkou Plastiků" by bylo schopno
Mrávkový repertoár'"

nacvicit tak, aby nějaké papíry získaly? Doufám., i když. asi marně,
že čas Magora poučil o tom, žc neměl pravdu. Alternativní kapely
dělaly bohem sedmdesátých let. přehrávky několikrát, a presto neskončily tam, kde mely podle něj skončit. A díky "papírům", byla jejich
likvidace těžší a prodloužily život alternativní cli- kapci o dobré
dva roky.
Myslím, žc nc-ní bez zajímavosti, že se proti tomuto dogmatu začátkem roku 1976. zvedla opozice i uvnitř, undergroundu., jak o ton
svědci přípravy n: koncert, v. Klukovicícir /květen 1976/ na kterém
se nc-měli podílet: ani. "Plastici" ani přísný ideolog Magor. Mimo jiné, měla na koncertě vystoupit i skupina ELEKTROBUS /dále Old Teenagers, Sanhedrin, UH-2/. Bohužel těsně před touto akcí dochází i:
zákroku StB, proti undergroundu, jehož výsledkem není jen odsouzení V.Brabcnce, Magora, P.Zajíčka a S*Karáska, ale i to, že stanoviska undergroundu se ještě více radikalizují a stává sc fanaticky
zahořklýni. Ještě na jaře 1977 se pokusily méno známé "androšské"
kapely o proniknuti' na veřejnost. Chtěly vystoupit na amatérské přehlídce konané v rámci 5-.PJD. Záznamy o nich vsak již měla StB ve
svých: tresorech; a tak většina povolovacím řízením neprošla. To myslím nejlépe dokazuje škodlivost dogmatu o neúčasti na přehrávkách*
iMejméně polovina kapel by byla schopna přehrávky udělat /za ceny
vytvoření "přehrávkového repertoáru/. Díky tomu, - že se před mocenským aparátem zkompromitovaly na akcích undergroundu, připravily sc
o možnost- ovlivnit daleko větší množství posluchačů. Podle názoru
alternativních- kapel tomu mělo být. přesně naopak. Nejprve vystupovat' přeď. širší veřejností, a teprve, až bude administrativními zásahy legální vystupování znemožněno, přestoupit do undergroundu,
"'odejít do soukromí".
Na amatérské přehlídce 5. PJD prošly jen dvě z undergroundovýcli
kapel a to ty, co byly poměrně nové a neznámé. Vystoupila vřak jen
jedna /AEDROMEDA/. Druhá /DOM/ ce zjevně zalekla toho, že by ji'
"cizí" publikum nemuselo přijmout s takovým nadšením, jako byla : vykla u undergroundového publika. Pod:obný pokus o hromadný průnik na
veřejnost se již víckrát neopakoval.
Dalším z dogmatu undergroundu s kterým alternativní kapely nesouhlasily byl tento: Sdělení je důležitější než forma. Chápaly sice, že toto stanovisko, je reakcí na tehdejší - o vlastně i dnešní státně kulturní stanovisko, které je opačné. Souhlasily c tím, že
sdělení je nesmírně důležité ale byly přesvědčeny, že zrovna tak jc
i?, forma, ktexiou je předáváno a že by oba aspekty tvorby ne Iv být
vyrovnané a jeden druhého- podporovat. Z toho samozřejmě vyplýval i
zásadní rozdíl kterým: sv.é sdělení předávaly. Jestliže drtivé většině kapel undergroundu stačilo na plnou hubu serýmovo- své negativní stanovisko k vnitropolitické situaci OSE po roce ' 9-69 /tím
byl. také na 100%. zaručen úspěch, u undergroundovóho publika a oslava v některé Magorově recenzi/ a na provedení nezáležel:. Alternativním kapelám se to zdálo příliš jednoduché^a příliš lacinou cestou k úspěchu, přestože byla mnohým protagonistům snaha andorgroud.'u sympatická. Š^k- způsobem: jim připadaly texty většiny ¿naergroundovýclx kapell nošením dříví do lesa a va spojení s muzikox zoufalou provokací a voláním po zásahu, který by je proslavil a udělal
z nich hrdiny. Většina z undergroundových kapel navíc nenutila své
posluchače přemýšlet-. Zkonstatovala pouze nahlas to, co. všichni
věděli a to co chtěli slyšet, aby mohli jít domů s pocitem "to jsme
to těm bolševikům zase nandali". Alternativní kapely proto svoli?y
způsob, odlišný. Sdělení, které se snažily posluchačům předávat- a
kteiíé bylo velice podobné torna co sděloval underground, z• Šifrovávaly do textů, které nebyly tak přímočaré jako texty undergroundu^
ale kterým posluchači po trošce přemýšlení museli porozumět. Tím
aspoň, zpočátku nevyvolávaly takový zájem StB jako kapely undergroudxu Jako svůj způsob sdělení zvelily absurdní a černý humor pod-
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. Historie tzv. ül te r n a ti yn í cK kapel /tento, pojem' se začal užívat,
no přelomu lot 1978-79/ áe dá přibližně rozdělit na tři období.
První 1572-76 jc obdobím formování, navazování kontaktů'muzi
'jednotlivým kapelami o generačními skupinami, hledáním pvé vlastnil alternativy y poníěru k oficielní scéně a undergroundu, obdobím
prvních\ tvůrcích: úspěchů. Zhčíné. vznikem prvních, kapel, vystřízlivěním hudebníků z pookupačního šoku - tí.j jo myšleno uvědomění si
toho., že so nic nezlepší a je nutno začít, v podmínkách: jaké jsou,,
přestat vzpomínat na staré dobré časy a doufat že sc vrátí. Během,
tohoto období vystupuji kapely z anonymity a po počátečním nezájmu rockových fans si začínají pomalu získávat stále širší okruh
posluchačů. Konči rozpadem EL2KTR0BÜSU, který pořádně zamíchal
alternativními kartami.
- -"Druhé 1977-79 by šlo stručně charakterizovat slovy: "altemativní""kapely a ~ z z c v á sekce1', která zařazuje kapely do programů PJI>
a věnuje jim stálou kritickou pozornost vo svých publikacích. Kapely během tohoto období získávají velikou popularitu. Nejvctší,
měrou- s.e. zasluhují o to, -že konči prioritní' postaveni J.azzrocku
jak. na našich., oodiích. tak u rockových- fans a o. to, ŽG., pojem ama-térský *í^¿.7n.r. 1
í71 ý .yýznnn než měl dosud - oď. tohoto obdobi
označuje již jen vztah kapely či hudebníků k .státem kontrolovaným
T^ro£i-agenturám a ne kvalitu, nohem těchto dvou let- se představuje špička alternativních kapci nejširšímu publiku na hlavních kenacrrtech. PJD v Lucerně nabo sportovní hale na Eolimanoe. Přes svou
popularitu, OG jim ale nedaří proniknout mimo Prahli, a protože praž:ské koncerty jsou. téměř výhradně vázány na akce pořádané Jazzovou,
sekcí, koncertují jen .málo. Oď počátku roku 1977 dochází' k nátlaku ze strany'Moci "o protagonisté alternativní scény se seznamují
s tím-co dosud.znali jon z vyprávění - výslechy S t a . Dochází i k.
prvním přímým regresivním akcím oroti. alternativním kapelám. Druhé období konci dosud posledními 9.PJD. Alternativní kapely mi zi
z pražských podií.

Bertríí 1930-81 by šlo charakterizovat slovy "slavné umírání
Jazžnve Dny- nejsou povoleny a J a k o v á sekce během: první- poloviny
rcrka přichází o možnastí pořádání všech koncertních akcí, Pocot ka~
pel^po zásazích. proti. Jasz:ové sekci klesá /není k d e hrát/. Po vslmi spatném: roce 1 9,30 se konečně: zvedá' zájem pořadatelů z, venkova.
Allternativní. kapely, které přežily předchozí" rok- ¿sou na vrchole
popularity a koncertují hodně a často-. /Rekordní počet, koncertů
feěfcenr jednoho roku. zaznamenává. EXTEMPORE - 1 % To vysoko převyšuje,
dosavadní' roční průměr, který se pohyboval většinou'kolem čísla 7<\ /
Česká: alternativní*, hudba je poprvé a s úspěchem presentována y zahraničí /'Velká Británie a MLR/. Tlak úřadů sc však stále stupňuje,
a míst kde. kapely nesmí hrát stále přibývá. V polovino roku je jasné,-. že. "zásah!1 na sebe nedá dlouho čekat. Koncem roku 1,981 , v-- době kdy je většina alternativní cli:, kapel rozpuštěna a chystají se
mezi nimi velké personální změny /k nimr vsak již, vetsino.u. nedošlo/,
vychází. "Trojanův zákaz.", který; likviduje konkurenci " státních, zaměstnanců" v pr.o£i-kapelách: zcela nesmlouvavě. "Zakaz:"- veřejného
působena pro; 36 kapel, až. na jednu, výjimku, alternativní kapely nevynechává. Situace sc radikálně změnila. Obnovovat kapely pod starými názvy ztratilo smysl a zbylí protagonisté, pokud se nevzdali,
tvoří a koncertují tak., aby byli pokud možno, ao nejméně nápadní.
Pražská- alternativní rocková scéno se stala historií.
ČESKÁ ALTERNATIVNÍ SCŽNA 1972 - 1 98:1 V DATECH:
1972 - Začátkem' roku zakládá íolkař Jaroslav Jeroným MJ2DUHA skupinu
EXTEMPORE. Na podzim zakládá .Petr KŘEČ AN. s Lubošem FIDLEREM
skupinu STEHLÍK.
11973 - Začátkem, roku je zahájena pod vedením Miloše. ČUJ&ÍXA činnost
klubu LABYRINT na Invalidovně /kapacita 50 míst/. LABYRINT
se tak. stává, jediným místem-v Praze, kde si mohou 1 x týdně
zahrát začínající kapely. V druhé polovině roku má v LABIRINTtl premiéru skupina STEHLÍK. EXTEMPORE zápasí 3 personálními problémy /přicházejí a odcházejí mimo jiné Šula, ILajdovský, Skácelík/o Koncem roku j.c schopno vystoupit no'vesnická zábavě ve složení:. J. J.NSDUHA. - v,g,harm. Přéma ŠTEVICH
- g. .PICKWICK - b- Vlasta MAREK ~ dno. Po. dvou písničkách
vypnut proud a obsazení se hroutí.
1I974+ - Jhzzová sekce svazu hudebníků ÖSR zahajuje v pražském Radiopaláci tradici PJL, zatím v čistě jazzovém duchu - březen
1.PJD, po dvou letech' první větší koncertní akce, která není
věnovaná komerční pop music.
¥ sále na ROKQSCE pořádá M.Čuřík "1 .Přehlídku- pražských, amatérských. rockových: a jazzových, skupin" /Jaro/. V sestavě
jedné z. "čajových." rockových* kapel se objevuje Mikoláš CHADIMA.
,
Na podzim se koná další z koncertů skupiny STEHLÍK /P.Křeč.an - dms, Luhoš Fidler - b. Miroslav "Kanaáan"' Fiala - g./
Po něm se kapela na delší Čas odmlčuje* KřeČan začíná spolupracovat s EXTEMPORE, jehož sestava se konečně stabilizovala.
Koncem roku se koná v klubu LABYRINT premiéra THE NAIVE EXTEMPORE EANDu s pořadem "PLESNIVÝ EIvEBRIO" /J'.J.NEDUHA - g.
harm, ílutes,. V-,MAREK - dms. Jiří HRADEC - guit,bg.voc.
""Jierry" TOMÁŠEK - b. * P.KŘEČAN. j.h. - pere./
Odpadlík z. undergroundu- /vyloučen, na schůzi/ John Black SAHARA spolu s Dr.ZAWRACHELí zakládají studiovou skupinu DUŠEVNÍ HROB a nahrávají první LP - "Čtyři lahve". /Kapela
byla v izolaci cd ostatních, kapel alt. scény až do r.1978/

1:9? 5 - Začátkem roku založena M.Čuříkenr "Rockové a Jazzové, metodické centrum. Rokoska". F.o unoha letech má Praha tak velký sál
/kap.500 míst/, kde se jednou za 14 dni konají koncerty rockové hudby,
V březnu založena skuoina ELEKTROBUS /Pavel RICHTR - g,v.
Tomáš Z2TEK - b,v. Mikoláš- CHADIMA. - t. sax, harm, metalotfon,
w. Tomáš OKOUKAL - dms.
Po:-dvou letech! opat začíná pracovat "Klub 1" na Strahově a
otevírá se i pro jiné než jazzové kapely.
The Naivě EXTEMPORE Band pořádá na Strahově premiéru svého
druhého pořadu "AZBE3T0VEJ CULÁŠ" - vc stejném obsazení.
Podzim: 3.PJD v Lucerně. Jako jejich součást jc po urputných:
bojích^ uspořádána "1.Jazzročková dílna". Je ta velice důleži• tý počin: pro jakousi " znovulegalizaci" zvuku elektrických,
kytar na větších- scénách. ELEKTROBUS má premiéru v klubu LABYRINT a na festivale rockových. kapel v Příbrami získává jednu z hlavníah cen.
The Naivě EXTEMPORE Band vystupuje s "AZBESTOVÝM GULÁŠEM'" jako první alternativní kapela na samostatném koncertě v tak
velkém sále. Koncem roku se však sestava EXTEMPORE hroutí.
Křecan začíná spolupracovat s původně čistě folkovou kapelou Alexandra HAJDOVSKÉHO F.O.K. - folkové ozvěny Karlina,
která se brzy potom zařazuje mezi přední alternativní soubory.
1 9.76- V lednu na Strahově premiéra nové sestavy a programu skupiny
ELEKTROBUS "Nedefinitivní" /P.Richter, T.Zetek, M.Chadima,
Vf.Marek a A.Drvota j.h. - pere., vyhozen hněď po premiéře./
4:.PJD /Jaro/: "2.přehlídka amatérských skupin na Rokosce" se
stává součásti PJT). ELEKTROBUS se s úspěchem představuje širš í mu
skérnu publiku.
E.O.IC. /A.Hajdovský - g.v. K.Hajdúvská - v.pere. M.Hajdovská
- v.pere. + hosté/ začínají svým pořadem "KARLÍřlSKY VIADUKT"
odklon od folku, stávají se nozařaditelnou kapelou, vypískovanou ortodoxními fans folku- tak i ortodoxními faru rocku.
ELEKTROBUS se má účastnit společné akco s kopolama undergroundu v KLUKOVICJÍCH /duben 1976/. Během 4.PJi) však* začíná známá akce pr.cti undergroundu. Koncert se nekoná.
V květnu' má na samostatném koncerte na Rokosce premiéru nový
pořad skupiny ELEKTROBUS "VÝLET". Zároveň je premiéra d e r nierou colé skupiny.
V létě má premiéru nová sestava THE ROCK JOKES ETTEMPORE
BANDu /J.J.iVEDUHA. "JERRY
Miroslav "Miriš" TOMAN; - dma.
Jiří- MAREŠ - g. KŘECAN j.h. - pere/ s pořadem "STEHLÍK".
Hned. pc premiéře- končí Křecan s EXTELiPÓlffi spolupráci.
Zrušeno "Jazzové a rockové centrum Rokoska".
Na podzim nastupuje do EXTEMPORE lví.Chadima. Vlasta ?fcrek a
Pavel Richter se kontaktují s Krocanem a znovuobnoyují skupinu STEiíLÍK /P.KŘEČAN - dms^perc. Luboš FIDLER - b,v. Pavel R1CHTR - g.v. A.HAJDOVSKÝ - g.v. V.MAREK - /pere./
DUŠEVNÍ HROB vydáv.á svou druhou desku "ZIMNÍ VÁLKA" .
V.MAREK zakládá skupinu AMALGAM.
Konce- roku premiéra nového pořadu- The Rock and Jckcs EXTEMPORE Bandu ~ "lliiá čtyř visel ů"' /J.J• WE3JUHA, JERRY,MIŘIS,
J.MAREŠ, 2/I.CtiADIí.iA - t.scx. voc, vibes./ v novém klubu v podzemí paláce Metro na Národní tri cle - "R Klub", /koncerty
1 až 2x týdně./
'
.
'
#
1 9777- Začátkem roku premiéra znovuobnovení skupiny STEHLÍK.
Členové EXTEMPORE jdou. ooprvé na "pohovor" na Barták.
% P J O /jarní/: EXTELíPORÉ vc spolupráci s pantomimou PASKVIL
předvádějí "Milou čtyř visclaů" na hlavním koncertě v Lucerně a stávají se senzací PJT). Novým členem kapely se sta-

wá- díky úspěšnému hostov.ání v Lucerně Marta ZELINKOVÁ - pere.
STEHLÍK vystupuje s nemenším úspěchem na "Amatérské přehlídce"
v Gale DOMOVINA•
V září je otevřeno pod patronací Jazzové sekcè nové "Metodické centrum" v. sále KARLÍNSKÁ BESEDY /koncerty 1x týdně/.
Během jednoho měsíce se pražskému publiku představují skupiny
EXTEIuPORE - premiera pořadu "EBONITOVÍ SAMOTAŘ" , STEHLÍK /Křečan, Fidler, Richtr + hosté Dan FIKEJZ - konga, "BRED"' - trp.
T.ZETEK - cello/, s premiérou pořadu "BLAÎIK",/která je zároveň dernie^ou, nebot po koncertě oznamuje Křečan, že kapelu rozpouští/, F.O.K. s pořadem "SRZOMABRA" a AMALGAM Vlasty
MARICA• Jak s F.O.K. tak s AMALGAMEM spolupracují jako hosté.
P•Richtr nebo Luboš Eidler.
DUŠEVNÍ HROB. vydává třetí LP - "DUŠEVNÍ HROB III.". "Centrum"'
je však přesně po měsíci zrušeno.
Koncem reku zakládají vyhození' ze STEHLÍKA skupinu ŠVEHLÍK
/L.Eidler, P.Richtr, A.Hajdovský + zpočátku Křečan j.h. a
další nestálí bubeníci/.
Z;. EXTEMPORE odcházejí "Jerry" a "MiriS", Ne duha oznamuje, Se
hodlá s kabelou naposledy vystoupit na o.PJD /konec května
1978/«
y
1:978- Začátkem roku doplňují sestavu. EXTEMPORE Slávek SIMON - b,v.
a dočasně, do 6.PJD Petr Křečah. - ďms.. V březnu dohrává kapela několik domluvených koncertů ve staré sestavě a po jednoiii.z nich. /ve VŠ% Klubu v Řeznické ulici/ se dovídá, podobno
jako^ 14 dní předtím ŠVEHLÍK, že má zákaz vystupování ve všech*
pražských-, vysokoškolských) klubech:./Tomi byly Klub v Michalské
ulici, na Strahově Klub 1 a Klub. 7'./
•-&.PJD. /květen/: Na "amatérské přehlídce" vystupují F.O.K. a
pořadem "SNY PSYCHOPAT 1CKÉH0 DEČKA V KRIZI" a definitivně si
získávají rackové publikum. ŠVEHLÍK, stále jc-íjte o hostujícím
Krocanem, vyhrává hlasování publika a získává tak možnost vystoupit druhý dera na hlavním koncertě v LUCERNÍ!« Premiéru má
nově založená skupina ŽABÍ HLEN /Mirek SLAVÍK, Aies VESELÝ,
VI. ZADROBÍLEK, Jan HOFMAN., Jiří HROMAS - různé nástroje + hosté/.
V- Lucerně vystupuje naposledy The Rock and Jokes EXTEMPORE
Band /J.J.Neduha - g,v. J.Mares - g. M.Chadima - saxns. Marta Zelinková - pere. P.Křečan - dms. + hosté: C-. AND K. VQCAL
- L.Kantor, J.Cerha, Z^Hanzlová. L.Pospíšil, ÍLArnetová/ SG
specielním programem pro PJD "DQÍvI Č.F. 112/34". V Lucerně vystupuje i AMALGAM /VI.Morok - bengn,tabla, Mohan Lni - tabla
+ hosté P.Richtr - g,v. L.Eidler. - g.b.v. T.Zetck - cclo
"Brc-d"' - trp. I.Macků - v. flutes/. Při příležitosti vystoupení AMALGAMU- se na prknech Lucerny poprvé objevují, a to
hned dva "Total Punks;".
Po. skončeni 6.PJD předává J. J.ivEDUHA vedení i název kapely z
které mimo něj odchází Jiří' MAREŠ o KŘEČAU /konec smlouvy/
Mikoláši CHADIMOVI, který odchází no pétimesíční vojnu.
7.PJD /říjen/: po obrovském úspěchu no 6.PJD alternativní-' kapely tentokrát na hlavních koncertech chybí. Ha "amatérské
přehlídce" vystupuje pouze F.O.K.,, které konečně získává na
příští rok pozvání na vystoupení v Lucerně.
M.Chadima se v řxjnu předčasně vrací z vojny a doplňuje sestavu EXTEMPORE.
Petr KŘEČAN. zakládá KILHETS.
S.O.K. končí udoláno problémy amatérského rocku.
Jazzová sekce nachází náhradu za zrušené "Centrum" o několik
set* metrů dál v. sále U ZÁBRANSKÝCH, /koncertovat, se má 1x za
14 dnů/.
^ v
•
Prosinec.: premiero KILHETS /Obsazení mimo KRECAWA anonymní,
celá kapela hraje v maskách/.
.
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Přemiera nov.é sestavy i nového- poradu. TI-ÍE NEW ROCK AND. JQKJIS
EXTEMPORE BANDu "ZABÍJAČKA" /M.CHADIMA. - v.saxes, vibes.
M.ZELINKOVA - pere. S. SIMON - b,v. Josef ZA RUBA - g. SI. STANĚK - dms/ v novém pražském klubu "EDEN." ve Vršovicích.
SVEHLÍK nachází konečně stálého, bubeníka /Ivair PAULU/ a do kapely nastuouje jako druhý basista "Jerry": TOMÁŠEK.
V-STBR- EGU koncerte EXTEMPORE v Libouchci /okr.Ústí nad Labem/ je zahájeno trestní stíhání proti M.Chadimovi pro. trestný čin výtržnictví. EXTEMPORE začíná mít velké potíže s koncertováním.
/Prokurátor nakonec, případ nepřevzal a vše skončilo až začátkem roku 1980 pokutou za přestupek/. Důvodem k zákroku bylo
asi dvacet písniček převzatých- od punkových, anglických^ skupin.
8.PJD /duben/: poprvé od: roku 1972 vystupuje v Praze nekomerční
rocková kapela z druhé strany "opony" - ART BEARS /Fred FIOTH
- guitars,violin* Chris C.UTLER. - dms. Dagmar KRAUSE - voc.
+ hosté:. Peter Blackv/arď - bg. Ivlarc: HQLLANDER - keyboards./
EXTEMPORE nepřešlo- povolovacím řízením-. Na Dnech vystoupit nesmí. V Lucerně vystupuje naposledy a jen. pro tuto příležitost
obnovené F.O.K. /Alexandr, Mirka a Kateřina HAJDOVSTÍ s hosty
L#Fidlorem,F.Richtrcm a I.Paulů/.
Na Folimance vystupují ŠVEHLÍK, AMALGAM, a KILHETS.
PCD 8.PJD odchází Luboš Fidler od. skupiny ŠVEHLÍK.
Červenec: EXTEMPORE zůstává ap.ět. jen1 ve třech. /Chadima, Simon,
23B linková/
zaáfcf?.: THE EXTEMPORE. BAND /M.Chadima, SI.Simon, M.ZelinL.e^,
Mirko: "Alii." Horáček. - dms,trp. Ladislav B?TQJJT - g/• připravuje
navý progranu.
9*PJD- /listooadi/®ra EXTEMFORE Band. zahajuje PJD premiérou
pořadu "VELKOMĚSTO 1,řl* U Zábranských, Druhý den je v programu
zveřejněna stati "Úkoly česká alternatdvnií hudby"'. Na Folimanae vystupují na hlavním* koncertě ŠVEHLÍK, KILHETS a EXTEMPORE,
které opět neprošlo povolovacím řízením-. Na odpolední chi koncertech- vystupuje ŽÁBÍ HLEN. /jaka host skupiny vystoupil i
V.BRABENEC. Jeho hostování spolu, s "Úkoly české alternativní,
hudby" přivedly; dchližitelské orgány do stavu, zuřivosti./, a
nováčci, kteří se ke špičce alternativní scény přiřazují - 31KURAT /'Jiří KŘIVKA - g, v. Tomáš HAVKDA - drnpv - Vilém CQK/ a
PSÍ VOJÁCi /Filip TOPOL - v,piano, Vítek KEBIÍDA - b. Jáchym TOPOL/ o lcterýchhy se možné1 spíše dále říci, že byly undergrounde výra dorostem.
prosinec:-. KŘEČAN odcházÍL do emigrace.
V EXTEMPORE Schází: k posledhíí personální změně jeho. historie.
L.Brcma střídá Jiří "Nory" RALECHOVSKÍ - £,bg.voc., kapela
začíná.s přípravou, dalšího programu.
Během, roku je dokončeno čtvrté album skupiny DUŠEVNÍ HROB. "MEMENTO ?>10RI".
1 960 - Krize alternativní rockové scény. PJD od tohoto- roku až. dodnes
se neoovedlo uspořádat.
leden.": demr.iera KILHETS. A.Hajdovský n "Jerry" odcházejí ze
skupiny ŠVEHLÍK.
Květen:: premiéra nového obsazení EXTEMPORE a pořadu "VELKOMĚST O 2".
červen--.: po koncertu; nové kapely J. J.NEDUHY MEZANIR ukončena
činnost. "Centra" li Zábranských-.
^
prosinec: společný' koncert. EXTE/LPOSE a SVEHLIK /P.Richtr, I.
Paulů. + dva" hudebníci po koncertě hned vyhození. Richtr marně
hledá po
odchodu.
AcHajdovskéhe a L.Fidlera náhradu./, v
]?X*QZQ^YÍZiÓ
Ot í L
ITÍ o
DUŠEVMÍ HROB. natáčí poslední LP "ZA MÁLQ PENĚZ". Hosty ¿som
členové skupiny Extempore a Kilhets.

198,1 - Konečně sc zvedá zájem mimopražských: pořadatelů /hlavně Brno a Jižní". Morava/.
březen: EXTEMPORE hraje s úspěchem "VELKOMĚSTO 2" v. Londýně
/M.Chadima, Cris CUTLER - dins, Tim IiODKINSOM - stcol g, sax,
organ. Ivlick HOBBS - b./
P.Richtr konečně konsoliduje obsazejí skupiny ŠVLTILÍK /P.Richtr, I.Paulů, Pavel ŠVEC - b. DYIOVN: - organ./
červen: poslední vystoupení skupiny ŽABÍ KLEK. /Brno/.
Eestival. vc Veselí naď Moravou.: produkce v duchu 9.PJD. Na. posledy společně vystupují zbytky alternativní scény EXTEMPORE, SVEHLIK a ZIKUKAT. Brzy po festivalu sc po nevybíravém zásahu nových hvězd, profi-scény,Pražského výboru," do
sestavy rozpadá SIKURAT.
červenec: EXTEMPORE hostem maSarské skupiny HOBBQ BLUES BAL®',
s kterou" absolvuje třídenní turné po Madarskuzáří: poslední koncert EXTEMPORE /Chvaletice/. Chadima kapelu rozpouští.
listopad: vydán-zákaz 36-ti skupin .podepsaný F.TROJANEM
inspektorem- odboru-, kultury NV Hl.M.PRAHY. Zákaz obsahu*jo
jména vše cli alternativních kapel, v tom čase většinou zaniklých s výjimkou skupiny ŠVEHLÍK /v roce 1982 veřejně nevyšte upila a byla zakázána po třech vystoupeních konaných
pod názvem MARNO UNIOIi - P.Richtr,A.Ha jdovslcý,P.Švec., I.Paulů - 'začátkem roku 1983/.
Svazu:hudebníků - pobočce Praha, jo Trojanem zakázáno další zřizování a zprostředkování kapel. li SHt byla zřizována
• většina alternativních kapci, které jsou díky tomuto zásahu bez "papírů".
ELNÍ ROCKOV^SCÉNA P0^R0CE_19.8i však.'zničena Trojanovým
zasaEem- ncByIa7^~tířednicl,. rŠznycHTministerstev, kteří předpokládali,
žc "Trojanův?Zákaz" zlikviduje oblast rockové hudby, která nebyla pod
přímou kontrolou Moci",sc přepočítali. ívovo kapely, které c b sadily
posty uvolněné "Pražskou alternativní scénou" nezačaly vznikat jenom v Praze, ale v daleko větší míře nož tomu bylo po c.clá 70 léta
i na venkově• Zatímco nové pražské kapely "PRAŽSKÁ NEW Y/AViJ" , se
vrhly na kopírování anglo-amcrické singlové produkce, mimopražské
/začátkem'80 let hlavně "Brněnská alternativní scéna"/ kapely pokračovaly a dále rozvíjely to, co se Moc snažila koncem roku 1981 v
Praze s definitivní platností zlikvidovat.
"PRAŽSKÁ KEVMVAVE". Myslím, že kapely,' které ji tvoří by se daly definovat podle několika společných znaků. Jsou to kapely, které začaly v období Pražského vzduchoprázdna mezi zákazem "Centra u Zábranských" a Zákazem Trojanovým-. Rok narození jejich protagonistů se
pohybuje kolem.roku 1958. Je jich tvorba je dosti- nepůvodní, ovlivněná písničkovým a středním proudem anglo-omerické rockové produkce.
Být* poměry jen o trochu; liberálnější, nemělo by být problémem-, aby
oživily ztrnulou oficielní pop-music. Jenomže poměry jsou takové
jaké jsou* Jejich vstupu, ďo "oficielních" sfér bráhíi s největši pravděpodobností aVě věci". Tou první je nesmyslný systém "uměleckých"
agentur", jejichž počat, zaměstnanců jo licitován podobně jako ve výrobních. podnicích* Těch několik míst, které v agenturách zbývají pro
rockovou" musiku, si státem placení rockeři dobře, hlídají. /Systém
limitovaných; pracovních míst byl vytvořen začátkem 70tých let a není proto divu", žc za celou popisovanou debu sc v Praze zprofesionalisovály jen dvě kapely -.ty, cc měly nejvštší známosti - což je
jistě na tlačenici, ke všemu ochotných rockerů a. zadních: vrátek agentur, mále./ Tou- druhou jsou texty. I když jsou proti létům minulým o něco opatrnější', přeci jen se podstatně odlišují od masmé-

f
ďiov/é "ifovr SpcGcil!'. Věnují 30 problémům', roálným o popisují je jasyk£-ri: lidskjhn: A i když zatím přebírají anglo-anerický repertoár,
nebo jsou jím podstatně ovlivněny, nelze je ve většině případů obvinit z pouhého kopírování# Zdá se mi, že na rozdíl cd svých angloamerických vzorů jo jejich hudba daleko opravdovější a soucaoné^česko je z ní cítit.
Začátkem roku 1982 je v Praze otevřen "Junior klub" Na Chmelnici,
kolem kterého se pražské kapely Ndw Wave sdružují a kde také často
koncertují. Během krátké doby si získávají popularitu čerstvě dorostlých íans. Tak rychlý vzestup popularity kapel JASNÁ rAKA, PRECEDENS, GAIííaZ., MAMA BtTBO, LETADLO, A-64 a dalších Moc- vyděsil. Ha
jaře roku 1983 se rozhodla jednat. V Tribune /čtrnactidonník tív KSČ/
vychází článek "Nová vlna se starým obsahem", který oživuje slovník
používaný proti rockové hudbě v začátku 6Qtých i 70tých lat. Jakautoři /inspirovaní MV/ správně předpokládali, článek v tomto, týdeníku se rovnal příkazu. Koncem roku 1983 je v Praze opět mrtva. Ale
rocková hudba je nezničitelná. V druhé polovině roku 1984 se v Praze. začíná koncertovat znovu. A mimo kapely, napadané Tribunou, které
hrají ped novými názvy;, se objevují' kapely další a všechno jeda dál.
BHi>i £;r,f
ALTSKN AT IV3N í ^ ROC KOV A ^ SC ÉN A,: I kapely toto scény se začíinaj- formcv.at~v.e 5te3n e " o b d ob 1 ~3ako kapely "Pražské řfew V/ave" a
ii jejicka ročník narození ja přibližně stejný. Přes to jc jejich produkce podstatně odlišná. Právě tanr totiž, hrály pražské alternativní
kapely v dobách, kdy se pro ně Praha ptala uzavřeným mesten. Je zřejmá, že. i když, pro ně byly koncerty alternativních kapel nebo nahrávky, undergroundu velkcui inspirací, nechaly jim. ď.ost prostoru pra
vlastní fantazii. Kysl in, že se dá bez, obav cíc.i. že kapely JEŠTĚ
JSME SS NEDOHODLI, ODVÁŽNÍ BOBŘÍCI, TÍtÍKYCHLOSTRÍ PEPÍČEK, SLEPÉ
1
STHEVO a další, jsou: přímými pokračovateli' "Pražské alternativní scé- \f
ny" . Je jich. muzika je originální a nad' jejichi texty naskakuje husí
'i
kůže, nejen, pro jejich; otevřenost, a přímost 3 jakou popisuji svět.
[
reálného, socialismu., ale i pro jejich- básnickou- kvalitu. Brněnské
j
alternativní kapely vystupovaly v letech* 11982-84 většinou na společných. akcích, nazývaných Valná hromada. Bohužel už jc o tím konec.
Většina kapel byla složena z vysokoškoláků brněnských kolejí a skon- j
Sila po tom., co jejich členové ukončili školu.
Je" zřejmé, že by rok 1 965, brněnské alternativní kopaly stejně ne- f|
přežily. 1£ první akci proti nim došla, několik dní před nástupom
j
vřtsiny hudebníků na jednoroční vojenskou službu a tak. StB v. likvi- i
daci brněnských kapel zastoupila armáda. Jistě nikdo nepochybuje o '
ten, že nebýt toho, StB by avau: akci dotáhla do vítězného konce.
V současné době, myslím;, můžeme konstatovat, že likvidační zásahy z přelomu desetiletí, se minuly účinkem. Snaha po původní rockové tvorbě zůstává. Kapel vzniká čím dál tím víc. a na mapě "neoficiální" rockové hudby se objevují stále nová střediska. Myslím si,
že od šedesátých, leť nebylo v črchách tolik kapel, jako je dnes, a !'
•to je také důvodem, preš. se ni zda, že veškeré další rozlišování
"neoficielních" kapell, ztráci smysl. Vznikla totiž. "Česká neoficielní rocková scéna" do které můžeme zařadit jak dále tvořící protagonisty rozbité "Alternativní scény Pražsko a Brněnské", tak i
/
dále tvořící protagonisty rozbitého, undergroundu, "Pražskou Kéw Wave" , i mnoho dalších kapel vznikujících mima velká centra, at jsou
již tyto kapely inspirovány čímkoliv.

rozšíření kvalitních kazetových nagnctof.nu, se podatatnu zjednodušila práce 3 nezávislým distribuováním nahrávek/Pokud jde tedy jed
notlivci nebo kapelám jen a jen c tvorbu, není v. silách Moci, zobrá
nit tomu, aby se dostala k tonu, kónu je'určena - k posluchači.
Lfezáleži tedy na ton\ jakým způsobem byla nahrávka pořízena /jestli v domácím studiu, nebo na veřejném či soukromém koncertě/, ale
na tem-, co je schopna posluchači říct. Monopol Moci na produkci rockové hudby, je začátkem sedmdesátých let definitivně zlomen,' a to;
by snad mohlo změnit vztah Moci k rockové hudbě, z které by se pak
mohla /a taky nSla/ stát rovnoprávná a nediskriminovaná složka naší hudební kultury.
Praha 1986L.
X X X X X X X
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Co je,, ty králi zrůd?

Hn, kclo sen? po čtvrtý ráno
ptán: se. sebe. už. pa 3-tx
r,
ž.e sán soae nedáš pokojme
jen tvůj problém, je"
'
/hlas* autentický
+ blesky, syntetický'/
a kumpán nú¿ v rohu- pokoje
1' po: x pivochi řve: "uickHoro"
/za stále v pakáomo je
si myslí'/
není' t ^ doktora ni výčepního
!
sne sani
!
/'aebcui oddělaný/
j sne vymyšlený? kďo to udolal?
i král zrü:I? Božo, jsem patetický
!
jsem vymyšlený, jsem tvůj sen?
j a stín: c;o na zeu húzxn hřívou,
j řikú ni: tváříš se jak peruánské j
: khU sea san a dos ď.o ne ba
)
co chaaá vic?
1 co chceš, ty králi, zrůd?
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chceš sebe?
vážné ohceš?
šeptá nii. Kdosi Bůh d'o ucha
nekcTc v netru přes: lesklou
sponku.kabely
c.a vleče stař:ena
přes; nástupiště
šeptá ni: tc už tS t.o onrzelo
pít a bdít? už', si unr.z'
na ostrove zen? chceš se?
t.obS tc tak dát: zapřeš se
ty se zradíš z by cle ti.
akorát podr.ezat se
padej., táhni be.žkone-e slyšení.
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^rínr, :ic~tli jste si toto vtirnli, aie kd.vž: so ,;anyslíte nad
s.auC:i3Hým
irským rackenr /t.o r/aamená\
současnou moderní hadb.ou;, pr.otozc v3echnt> ostatní je ¿em velkovýroba oblbova.cích kulis
a boj^o. prachy/, zjistíte, že se tu- neustale motá několik jmen.
Nakolik, lidí: kteří vytrvali a neprodali se. Kteří«' by už jen tínu,ž-a vydrželi/určitě dosáhli jistých "pozic" /i kdyL právě o tomhle
u náv^ platí suprafenská láska po- poserech skáče"/, ale protože
~3;jcri vydrželi, ale. stále mají co říct., jsou jako víno.
.V siná* právě tím, 2ě je tenhle režim postavil mimo hřištS u vyloučil "ze hry" ještě dřív, než si kdo. mohl vůbec avedomiti., Se je
•'•.a. tak dokonce lepší: a " zaplaLpámbů" za to, a-že intuitivné tušili Snb ncsrSví. SRARIT svou. věc., svůj bigbýt? dostali svo.u. hu&bia« &
posted k ní už někam na pomezi, kde. začíná, oprav" u. svobodnci tvorbo!
iedy ne noc o- vy kalkulovaného*, předem pr.omyčl ^néhc , o předem-autocs^^cvaučUc- a opatrného: syrový výkřik r-j 7. břicha jdoucí upříi• ir.
která /'i když mnohdy ne svou; zásluhou/
o.^. ztratit,
'iooiol jjickó. studie, některých, ságadtoícSr pokrokářů dokazují, že
taT. kde
kultura juks i v ofsajdu, pocl dohleden byrokratů a plá.àovL'ëa, drí"Vi:. i..i pozdSji nutné musí dojít; k Prostupnému zhroucení
sociálních,tf'isscb'struktury společnosti.. ''Lidi se víc podváděj,
v;íc udav-;, j;, v/o nenáviďěi, víc pomlouvá:«, vie závidě j" ... jak řekl
tuhle jeden n-án s červeným nosem v pčt: ráno v metru.
Ale. k věci; ani Oanotá, anli Richter, an^Chadima, ani Kerta,
an-" "îarek. arr Nohavic a, ani Plihali, ani V o ¿kov/' :> nskleří další,
nechodili, dc hudebky. Wej.sou to :,ěkole:.\;V liudèbiicl. Prosto ^oe je-.a
v y h u d b o u . Pr.oti jsou lepší a pro "hudbu" přínosnájsíi než
>s; Dročrí s:;sčka absolventů konzervatoř^ a akaûomiï, /I když. nová vlna i na svaté pude akády ui zurčí a proíescli mají v pyslední' (".obe hol-vi" starostí s přivíráním:, očí, aby neviděli aktivitus\;"clií studcnv.ů, ale to je* asi taky zásluha kont.Inuity vývoje svobcLiá ~ 'ozujiěj, rockové- - tvorby u nás v pohledníc.hi deseti letech:,/'
Kdo- zrí-.dí. už
šine po. šikmá, a jen. málokdy dobře zaplacené.
plcJe. Kolik' j.,eiT. zapaalo. basáku a kyU-sistïV, kteří- M i hrát do
b—'Ufe "aby si. vydělali na aparaturu?'. K^lik; jen mladých přírodních}
1 alerrtiů zmizela mezi. sterilními virtuosy v jocre^h avT?čve.(sh a
ûo~)jzov/ovch skupinách:,zmalavarýcíi hvězdiček o Vzprmcnte na "re•.'.L-rikorty'1, ITrtkut, ířašňáka, d?.rta, Nore. Paritu-eta na Kocába?
Soukupa? lvi' o t.oc h ví 1 a ? íomka? Hiederl ehur i arkov^oe?
"Věř* ijnd.be' da d l ž k y o n a tdS ďá, db srlse". Zrada je cítit" na
st.c-;hcnů. ^rot.ožo- ta sprška neurohormone, v mor'ka; když žhnemn j.TíTým-nedá vr.;.r:V- irecc zanechá, ne^a vylp;'.í. r-Sco. v mo;'ní. Ta stimula-cp or-Gvé /u nás tolik zakomplexované, ^anedbávar: J hcmisf-lry ac
fidkýni přece jen hluboce; zasahujícími koiicerř.y, kdy to nn :jevia ic: v. hledišti začne synchronizovat a v&io^rri jsme JJfflT.'O.
jj.kov
a atom, jaká mystik a lliuul-i;., jako světlo a zvuk.
Kdy?.
zlostní bu^il ďc dřevené -c.iaodoma kytary.
^ hlavv
ř..- mu'r-^
nod: ji. kilhet-^ov^í vyčistilo f r^v.r.ril, ze truhle : •¿rkoteřc*:-: í by sj
t-j.a značná oomohl. iCdyž,
hodinu, drnkej.
•
ci., minimalisticky soustředěn " shnisku --v"tmicko.-^oxod:.ckýcli:
.l-í, netušil, že stinuluje pr-ivo^
a
se
mi v odX-^:íčí větší produkcí e;'dc:oí5nú, jakýchr..5 mozkových, opiátu,
tvare i do.
ná:Ladv, optiinistickéh.0. pohledu nr; rjolitu kox
katalyzátorů dokonalé, konpentrace, p"i způsG^.ivC-stj , emoční stc/

bility rtd. atd.
Naše b;
vhodná rrši
kliď
vá
v-^relativním chladu /moc tepla meditaci ruší/ drmolily svůj
Zdrávas /vlastně synchronizované všechny prováděly dechové cvičení' a mantru zároveň/.
Mozek, kterému bylo odpuštěno /zatímco íiy nosíme všechny své
hříchy s sebou jal:o-olovené koule do práce, domů i do postele,
nepřetržité po celý život, takže je až s podivem, že blázince nejsou, na každém;rohu, oj, co ten člověk snese--„/, byl tak znovu
připraven^řídit tělo. i nysl po celý další den či týden.
Naši dědečci tvr.de pracovali fyzicky, sem tam se zdravo rozčílili nebo- poprali na tancovačce /vyplavili, tak adrenalin z krve/
a nemuseli se- hrbit vůči šéfům či instituc.ím. Ona to práce po celý rok na poli, v doteku s přirozeným prostředím /'i vodivě, zatím
co: my v gumových, podrážkách, na linoleu s proudem ve stene, v televizoru a v éteru jsme oběti statických elektrických bouří a
chudák mozek většinu dne proste jen likviduje škody takto napáchané , namísto-aby koordinoval, harmonizoval a duchovněl/ a ry*tlmsm ročních období, přímo léčila«
My nemáme ani kostely, ani nenosíme uhlí do pátého patru, ani
koberce už neklepeme, sedíme na špekatých. zadcíahi a nadáváme na
politiky u piva a zářící obrazovky. Pijeme špatnou vodu, jíme
tlusté oc] šunky a zapíjíme to chemickým1 pivem, spíme v geapatogeních zónách, za kašláni konzumujeme chemické vitamíny, sloužíme coby propustné antény vlnám radarů, vysokéhc* napětí', dýclláme
prach a síru a olovo, a azbest. Lze se pak vůbec divit tonu, ze
jsme na špičce světové hitšarááy úmrtnosti mužů nad 50 let?
honem za-umou nojjUKena j o g m a a noriai mu, auy •• rieurzu J. puznee příliš dlouho., aby neneditoval, a už vůbec, nesmí zpívat" /jak se to
stalo nedávná*několika Pražákům a Brňákům/. Onen svíčko z pohádky Pyšná princezna si aspoň mohl'odskočit do sousedního království. Nám i to Lfoáarsko. hodlají.' zavřít před nosem.
Jsme zpátky u big bytu. U zpěvu. U koncertů. U kontaktů člověka s člověkem. ~ů možnosti všechno to. nejen přežít., ale i zvládnauUi Jo>, čtete* dobře. Zvládnout. Aktivně, s nadhledem. Kdepak,
žádný kouzelný recept, žádná krystalová voda či kořen žen-šen.
Jcmito, c.® zatím, konzumujeme rádi, ale nevíme vlastně, c.o v té.
hndJbě, v tom zvuku, máme. I tam je totiž: ukryt onen poklad, kámen nudrreů.

:-.Bprodukc.
cil adrenalinu/, a dokážete pak ovládnout prakticky každou buňku
svéhoj těla /říká se tomu-, biologická zpětná vazba, biofeedback/,
stále:• snadněji a dokonale ji vs prohlubující se praxi /frekvence
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ti, bubeníci, kytaristi., když jsou "v tom", tze ale jít i dál, 02
k vlnám. T.HEÍÁ, a tc jc stav jasnovidců, léčitelů, telepatů. 2tim,
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kde a kdy mozek začíná pracovat: ne na našich- ubohých4 20%, ale kde
obě hemisféry synchronně ladí tělo a sebe na vesmírnou* frekvenci
kosmických- vibrací.
Něvám, jestli jste si toho všimli, ale systém našeho školství
z: nás vychovává nejen, poslušné ovce ve.stádě, ale především lidi,
kteří se neumí UČIT! Umíme, se poslušně nabiflovat určitou, sumu. námi' neověřených tzv. "vědeckých," pravd /které v poslední době padájíi' jak shnilé, švestky na smetiště dějin, stačí se jen zajímat a
znát cizí jazyky/. Čili, stimulujeme, jen levou /u oraváků/, tzv.
racionální hemisféru/. ZLtrácíme- cit, intuici, fantasii. Stáváme se
otroky oficiální* doktríny, protože jednak nemáme dostatek informaci ^abychom si mohli leacos ověřit,, jednak něčemu, prostě, když ne
věřit, tak aspoň důvěřovat, musíme o
Hle, je tu bigbýt. Vibrace, které nelze předepsat, jejichž puso
b.ení nelze zcenzurovatr prosít, nebo.* jinak zneškodnit. ZVuky, které
působí přímo /i když intenzita je tu-, spíše sebevražedná, jako kdysi! průzkumníci houbaři vlastními životy dělili houby na jedlé av
jedovaté/, a nozi kterými se daří, /zatím jen na koncertech^, ale
postupem:, času- a vývoje techniky a videa a holografie a holofonie
ta- půjde i "zc záznamu"/ propašovat frekvence porozumění, vzájemrnéha tolerantního vyladění a počínající; komunikace.
Ale i dav, který řve hesla na fotbale, dělá totéž? Dechové cvic.enf, nantra, synchronizace tisíců jednotlivců do něčehen co je
hlubší než. individuum. Stejně jako; loze mozek, rozladěný na jednotlivé části tím, jak. a kde žijeme, vůlí a trikem "vyholit" jako.
kytarový zesilovač.
Iludba je mocný katalyzátor pro nezkostnatění. Velice mocný. Jenže hudební školstvím je Xnemocné. Přímo vražedně sabotérské. Vsadí/
te-li na virtuozitu v Cechách, vycepují s vás interpreta, tedy vice či méně schopného* papouška. Zatímco v Japonsku hrají pětileté
děti podle sluchu na housličky Mozarta a všechno, co jo baví /noty a teorie přijdou později pro toho, kdo to chce/, tisíce potenciálních Janáčků a Martinů jsou téměř rákosko.u /a osnovy a plány
jsou tímtéž/ vtloukány, aby pískali, jak někdo, nahoře skáče.
Slova? slova, slova. Až pojedete autobusem m.bo netrou do práce
zkuste si v břiše tiše mručet". Nejen rozvibrujete hrtan, oblast,
břicha, mozek, nejen se uklidníte a budete schopni svému zamračenému-. šéfovi nastavit usměvavou tvář, nejen podnítíte produkci vln
alfa;, když, k tomu přidáte i mantru - a říkat si v cJuchu, nejprve
v hlavě, pak v krku, pak v oblasti srdce a posléze dole pod pupkem, můžete cokoliv, nejen obvyklé "ón" nebo: "gate gate paragate",
"on máni padne hun" a jiné, ale třeba "SSM" neba "kurva, kurva",
stále dokola. Soustředěni' jen na to, co. říkáte, a mručíte, vykročíte směrem-do budoucnosti, do "nového veku" lidí, kteří ovládají
sebe sama /tedy ne pod pohrůžkou trestu, jde o žlázy s vnitřní sekrecí atd/ a posléze i své. okolí a svou společnost. Nebo. si zkusíte denně 5 minut, tak, abyste nerušili své okolí, ohleduplně řvát
cX) nejdelšími výkřiky ve stejné xonině. Nebo.- cvičte umění poslouchat. ušima, ale nejen těma reálnýma, ale i těma, které si přimyslíte např. VG vzdálenosti několika metrů od sebe. Nebo poslouchej,
te. kůží na zádech, když si sundáte, triko, a sednete přímo k reprobedně. Možností je nespočet. Jen začít.
Mozek jo totiž /námi zatím ještě neovládaný/ "tvůrce". Když. bude žena, jejíž" matka zemřela na rakovinu, prsu, měsíce přemýšlet,
zda to je či není dědičné, stále se ohmatávat, co myslíte že. se
stane? Tisk. a televize jsou stále víc plny katastrof a válek...
kam myslíte že to směřuje?
Musíme změnit zoůsob-, jakým třídíme a aplikujeme informace. Naučit se vidět vztahy a věci globálně, ve všech-souvislostech, ze
šířky a ne jen lokálně sobeckého zájmu. Musíme se rozhodnout, že
/se/ změníme a pak prostě jen začít.

Systém našeho "vzdělání" je jen další, plechový kabát, oddělují*. 1 nás od pravé reality, neprodyšně člověka /a lidstvo/ uzavírající do konzervy "logiky" jazyka, statistiky a "vědy". Vědu: ale děla-jí sakomplexo varií vědci a souhrn čísel není život, ale jen souhrn
-íscl*
Vo stavu: "alfa", kdy jedinec "vidí a cítí" nejen to, ao není v
pořádku, ale i to, čím jc třeba začít, co je n,jdulezitějsi, to všechno začíná. Nejprve musíme zjistit., co jsme a kde chyby začínají,
naučit, sedomluvit sami se sebou. Sjednotit mysl s tělem a nepře-'
IcáSet jejich potenciálnímu rozvoji. Nejdřív musíme zničit ty kon~
v _
o
z^rvy lcoleo sebe, jednu za druhou a třetí, ve kterých živoříme,
odložit masky a role které už nim přirostly na "koioht"Jenže'
nú otvírače nejsou třeba! Ty konzervy totiž, neexistují! Jsou. to
jen. naším mozkem vytvořené iluze, Spatné závěry a reakce. Přitom
stačí par. minut, denně mu poskytnout šanci a pro tu hromádku šedé
organizované hmoty prostě něco udělat.
Ddnoiv z rmoha možností jc Hudba. Právě proto., že ji "nelze vyjádřit slovy, protože jc přesnější než slova". Múzo být "hlubokou
orbou;;, přípravou pro úrodu příštích sezon, stimuláter hemisfér,
spoušt, která vypustí první záblesk naděje.
Nevím, jestli jste si toho vSinli. Lidé, kteří sice hudbu "nestudovali", ale používají ji jako prostředek osobního vyjádření,^
jaksi nezakrneli ve svém osobní;? vývoji. Jsou stabilnější, emočně
pevnější« A naproti tomu, víte jalj: se dokáže rozčílit harfcnistka
.vra čelisti, ve filharmonii kvůli členským příspěvkům ROH!?
Mechaátc na konzervatoř. Nenechtc ze sebe udělat konzervu« Konzervativců jc na světě hodně, stejně jako pesimistů. Jenže nářkem
nic, nespravíme. Jc třeba dělat. Jinak. Zgruntuu Je třeba začít., Jinak. Od sebe. Od své hlavy. Od stavu; "beta" , lcc stavu- "alfa" „ Od
interpretace cizích příkazů a banalit, k tvorbě vlastních postojů
a situacíc Svět lze změnit. Svět začíná v hlavě každého z násř
í.í
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Pavxdáoí: o kapele "BERU VŠECHNO"
xxxxxxxxxxxxxxxicicxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

Nu'gásek x

Co* mi zbejvái Bera všechno o e . .
NQ- jasně - bera všechno i
Ale mne už je to jedno, já beru všechno...
Dneska už beru všechno!
Vyhodili mě, ted musím brát všechno,,..
Beru všechno..,
Zr výše uvedených ukázek se dá lehce., posoudit, jaká je dnes asi situace • Lido zkrátka berou všechno, tedy alespoň většina. Člověk bere
jakékoliv zaměstnání, jen aby se. uživil; jde'do kakékoliv hospody,
jen: aby si mohl dát pivo; sní cokoliv se mu dá, nebot má hlad; hraje divadlo, i muziku v jakémkoli prostoru-, protože je rád, že si vůbec.; někde zahraje.
Z- toho., tedy plyne, že dneska Člověk skutečně bere všechno.
Takže, název jedné z mladších, pražských, undergroýnd.ových kapel není
náhodný. Jmenuje se totiž - BERU VŠECHNO.
Kapela vznikla na podzim roku 1984 a její zakládající členové byli:
Jindříšek - baskytara, Kaplan - kytara, Všenorák - klávesy, Ondřej
- bicí.
V to^rto obsazení také kapela hrála na Silvestra 1984 v Lomničce u
Plzně. Pak následovala dlouhá pauza, po které sc skupina objevila
až na Porvatinýeh Hrách ve °třcšovicích, a to s novým vynikajícími
bubeníkem Karlem a xylofonistou Baníkem. Ten hrál to:n den s Beru
všechno, poprvé. Někdojsi bubeník Ondřej dělal shodou okolností na
Porvatinýeh Hrách zvukaře. Po koncertě projevil Daník zájem hrát s
kapelou i nadálo, a proto a.e také objevil o týden později při natáčení studiových nahrávek /Otrava, -Praha, Asociace, Spánkové výlety/,
nahrávaných.opět ve Střošovicích.
Další vystoupení Beru: všechno sc uskutečnilo hned za týden na třídním srazu v kulturním domě na Kačerově• Přišlo ovšem zcela jiné publikum, než no jaké byla kapela zvyklá. Bývalí Žáci a bývalé žákyně
z třídy Kaplana, skupinu výpiskoli a posléze vypnuli i pojistky.
Skupina však hrála d.'ál, a to tím způsobem, 2c všichni hráli pouze na
bicí * V této produkci jim vydatně přispívali i hráči přítomného Home Rcmer.oid Bandu. U.. lidí pozvaných kapelou mělo však toto vystoupení úspěch.
Další" vystoupení kapely se uskutečnilo až po prázdninách na Icstivalu "PocI tou strážní věží" v Havlíčkově Brodě. Skupina však byla silně poznamenána ztrátou- bubeníka Karla, který sc oženil. Proto bubnoval střídavě Daník a Jindříšek. S kapelou, si' v Brodě také zahrál
saxofonista z bývalé Umělé Hmoty a flétnista z kapely Der Undcrv/elt.
•Velký úspěch měla nová skladba - Střená válka.
V současném stadiu shání skupino bubeníka, kterým sc možná stane
Martin: M., hrající mj. nějaký cos v kapele'Národní Třída. Dost možná, žc sc- vrátí i Karel. Clonové kapely však pracují i na jiných
projektech: Daník zkouší současně i s Home Hcmeroid Bandem, Jindříšek a Kaplan, spolu s Kugáskcm připravují nový pořad určený hlavně
dětem, poněvadž v této. oblasti jsou u nás ještě mezery. Vypravěčem
v tomto, pořadu bude všudypřítomný Daník, který jc mimojiné i písnickar.
•
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Co- se. tý&a muziky, je vidět , že na Beru-Všechno zapůsobilo mnoho kapel. Především Velvet Underground, -ho Fuga, Magie. Band; z české scény samozřejmí: The Plastic ^eople o£ the Universe, Aktunl, Odvážní
bobříci aj. iíeda se ovsem říci, že by tvorbu výše uvedených kapel
Bčrui Všechno kopírovali. Jejich hudba je přirozená, střídmá, bez jakýchkoli kudrlinek a přikrašlujících zbytečností. Je to zkratka ¿"lapající big-beat s výbornými texty, které sice nejsou ve většině případů dlouhé, ale- zato ¿sou: naprosto výstižné. Nutno dodat, že hlavním textařem Beru v šeclmo je výtvarník a básník Péta ze Zdic, který
se skupinou zpívá skladbu "Mozkadlaby".
Na skupině je příjemné také to, že si dokázala vytvořit určitý sounď,
takže povolanější hněď pozná, c koho jde. Tím ovsem nechci říct, že
si jsou jednotlivé skladby podobné. Ba naopak.) Jak rozdílná je třeba skladba "Mé malé milenky"- s textem Arthura Rimbauda a skladba "Spáčové výlety" c textem ze Sluníčka.
Jediné, co by se mohlo kapele vytknout, je někdy příliš dlouhá délka jednotlivých skladeb. Je to nejspíš úkaz pramenící z toho, že kapela má radost ze hry a neví prostě kdy má přestat.
Současné obsazení Beru Všechno; Jindříšek - basová kytara, bicí,
Kaplan) - kytara, zpěv, Všenorák - klávesové nástroje, Daník - xylofon:, kytara, basová kytara, bicí, zpěv, Karel nebo Martin M. - bicí
Dosavadní výčet skladeb: Asociace/ Praha/ ^trava/ Spankové výlety/
• •
Instrumentál/ Mé malé milenky/ Moskodlaby
Beru všechno/ Naivita/ Studená válka/ Na .
konci světa/ Napsala mi psaní/ Busty/ HaS1\C'
Krone výše uvedených- skladeb hraje kapela i několik věcí oď Volvet
Underground, a The Fugs.
•
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LESKÍ SPĚVÁCI II.
xxxxxxxxxxxxx:::

František Fiala

Od čias, Jiedy bol v Jazse uveřejněný článok o skupina LESiíí SPEVÁCI, sa ich hudba podstatné změnila. Ponatím, obschom aj výrazovo.
Podstatný rozlišovacímiaktor však zostal cGlkon nezměněný. Je to újl.-Lá živelnost, hravost a silná duchovná - miestomi až náboženská - :?<
tivácia. Technická stránka hudby sa dlhoročným opcluhraním úplné změnila, co prospělo hudob$ej "spolupráci" pri samotnom hraní. Nástroje
sa hráči naučili ovládat, nie. však tréningom či učením sa, ale vždy
"iba" hranin naplno, naostro a tak vznikel hudebný projav miestomi
velmi svejský, nezvyklý, ale životaschopný.
Nezainteresovanému ignorantovi sa nože táto. hudbe^javit aka chaotická, avšak hráčon nie je nic c-udzejšie ako sv7ojvolnost pri hraní.
Ak sa níekody taký prípad: vyskytcl -^vač 30 pri novem hráčovi - spolupráce nebola nožná. Vyžaduje sa psychická sebadisciplína.v
Pokiaí^by sne chceli tuto hudbu nějako po.jmóvo vynedzit, či konkrét i z ovát, m6žme. povc-dat, že to nie je hudba epická, dějová, /ako
opera například/, ale hudba "atmosféry"-, stavu ducha. Už po málo sekundách počuvaniavskladby často vlastně poznáme celý jej výraz a čej..
Poctíváním- sa umocňuje, prehlbujc "iba" obsah- - stav.
ďo sa týka žánre^ého kontextu, je to výrazný a jednoznačný f.olklur
Ak samozřejmé folklorem rozumicBC hudbu, bezprostreďnú "Ludovú", ncškolovanú, živelnú, oravdivú, ne zvládnut elmi zásahami zhora; hudbu.,
ktorá je prazákladem" potřeby člověka po chc.enom usporiaáaní zvu!:u.

Dědinský folklor vlastně už v prvej polovici tohoto storočio dOživoril, D dnes existuje už iba jeho ubohá celkon antifclklúrna paródia
v podobo. - v tanci často.- hor orných - statných uineleckých suborov,
řAostský. hudebný folklor pretrvává u nás naátastie aj dnes;, lioci je
úradne- výseko ncžiadúci, a je tc onácí folklor sociálny až' obecne humánitný. Naproti tomu je hudba Lesných apevákov najokčr folklorom
kul túr noho seta. A to ist.e niu v ten, g-.nyslo, žc. naše nesto leží daleko od Pí*a!v . V^dialenesti 'nic sú dnes časta ani IcP relatívne, su
nedeležité /aspoň vnútri našich hraníc/. Gc.to, ako je známe2 sa dnestvoří inak ako ¿ccgrafickými či n^ci^nálnymi sútarasmi. A tiež geto
neznamená hn^cl neštnetie /nože byt v v non celkon veselo/, je tc sk6r,
/a v případe kultúrnéhe geta zvlášt/ jeden aspekt stavu: mysle čii
ducha jehc cbyvatolov - inak žijúeich podobné akc i ní - ktorí však
r.uoia sveje duchovné aspirácie <li náboženstvo skrývat :r,o známých dfcvodov. A tento aspekt v nás hra,kreslí. Nic jc to vec nová, kultúrno getc a jeho folklor je faktem snád každéj doby a prostredia. U
nás sa však projavuje kvéli znaným /vyššio tiež necitovaným/ okolnoatiani a ďťPvoaom zvláŠt výrazné a jeho hudba je pravděpodobně unikátna.
Verím však, žc sa týn netlní jej konunikovatelnost. Je důkazem toho,
žc sa všemožným, mocenskými a inýni zásahni uzavřie možnost neskrývaného huďoonélie prejavu, hudba v společnosti prernzí ei prosiakno.
na najnceakan ; jších mi e st a cli a na jneoakune jšími sp*&sobmi.
Technická poznámka: T u vybraná hudba pochádza z nmohohodincvýchvě 2 er.ov GÚStavného hrania, ktor.é sa bohužial iba obrnr nahrávalo. Z
nich bol zastavený' zostrih /skór infornátívny/c Pro lepšie "pochopenic" tejto huc.by by bole-velni vhodné, ak by ca poeúvala v podobných
podmienkách akc aa hrála /v cpačncm případe sne nali vždy zlé skusanosti/, to snažená: s plným, sústredením a pe:me nahlas!
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PvSÍ VOJÁCI

'

Josef Novák

"Silný medvěd, jeden z vůdců Dog Soldiers /Psích vojáků/, řekl, že on, i jeho bratr Hubený medvěd se pokoušeli Žít s bílými muži v míru, ale že přišli vojáci a bez;
jakékoli příčiny či důvodu Hubeného me&ěda zabili,
indiáni nemají' vinu na. tem, že se bojuje, dodal. Bílí
muži ¿sou lišky a nelze s nimi žít v míiru. Indiáni nemohou udělat nic jiného než- bojovat."
•Z vypravení Morava ta /Černého kotle/
Jižních Šajenů.
Cbcas: někde někdo tvrdí', že Psí vojáci hráli už v r.1978 jako
ptredkapela Plastic Pecple of the Ur.iverse, když měli premiéru svých
Pašijových her. Není' to pravda. Na Hradecku- hrál tehdy jen Filip Topol., který v té době zhudebňoval texty, svého bratra Jáchyma. Ale tímto asi všechno vlastně začalo;.
Začátkem roku 1.97-9 se totiž; opravdu něco začalo- vytvářet, i kclyi
ZB velmi omezených- podmínek. Filip Topol utvořil se svými polužáky
z.ee ZDŠ Janem Hazukou, a Davidem: Skálou jakýsi tříčlenný, soubor, který
se vy sně nazýval "Psychedelický štěkot" a jehož produkce se opravdu
podobala spis štěkotu než hudbě. Skála hrál na podomáčku vyrobené
bubny a Hazuka na lacinou basovou kytaru, kterou mu "zesiloval" gra-

mrEfoTL. Filip Tcpo.l. hrál na piána a zpíval, cos dč-lá dodnes - ostaune dru^Li dva své nástroje: už také. nezměnili, jen jejich kvalitu.
PQ- oase se vsak z kvíleni a ječení nástrojů natahovaných na skřipec- dychtivostí hudebníků začala, stávat opravdová hudba a na svět
se: pomalu: vynořovala první' pořádná- skladba. To už se taká. kapela
dlouho nejmenovala Psycheďelický štěkot, • ale. - po- několika dalších
názvech, jako např. "Hovězí" nebo "Svine" , .z, nichž žádný nepřepil,
dléle. jak: tři týdny - přijala jméno "Ps£ vojáci". /Pozn, : Psí vojáci
byli příslušníci Společnosti psích mužů, šajenské vojenské organizace, viz o Do e Rcown, Mé srdce, pohřběte u Wounďed Knec./ S názvem
přišel Jáchym Topol, a hned také přinosí text se ste jnojmenným názvem
ve k.t.erém se o těchto Indiáneoh zmiňoval. Tak vznikla první skladba,
která. so. ve svá době stala jednou z ne jznámějších a plnila'dokonce
funkci jakési "hymny" kapely.
^Vznikaly další, skladby, skupina začínala mít svůj charv.ktcri.stický zvuk, alo hlavně se už opravdu stávala hudebním souborem,
S koncerty kapela ještě skoro- žádné zkušenosti nemela. O uěicolikerém hraní na pár mejdanech, N oslavách přes mizernou aparatur CL leč
s rozjařením se ^nedalo- mluvit.. Až ke konci léto so Filip Topol rozhodl.,. žc zkusí štěstí na Jazzových dnách- a začal vyřizovat. pohřebné
kroky. A opravdu vše vyšlo. Začátkem- listopadu 1979 Psí vojáci vystoupili na Folimanee. na 9oPJD. Hráli tam tři skladby:. "Fsí vojáci",
"Na kasách" a "Gesta k věžím". Jazzová sokee o= vystoupení' napsala:
"Psi vojáci jsou. n&jmladší' kapelou přehlídky a podle toho by se
s nimi ně la zacházet.«, Alo: pro.č ¿im lichotit, jejich věkem. Dali sa
mezi starší hudebníky, proč ¿c tedy nehodnotit podle-, toho, bez filtrů. Eadopadnou špatná. V takovém případě máme totiž před sebou. výjimečně talentovaný soubor, postavený na dobrém z.pěvu Filipa Topola
a dobrých textech jeho: bratra Jáchyma. Kapela silně připomíná zjednodušené Van- dor Grnaf Generátor, zřetelná jc absence kytary. Ta by
celkovému: scundU". kapely opravďui bodla. Snad ještě vadila vystupov-á^
níí, to jp zatím nezralé."
Nicméně, představy o koncertování byly velmi naivní. Asi měsíc po-"'
konc:ert'ě" šel Filip Topol k výslechu' do Bartolomějské ulice. Měsíc
na to.: byl pozván k výslechu opět.., čímž bylo zmařeno vystoupení U Zábranských, kc kterému by došlo-v lednu 1980*
1ía Jazzových dnech se Filip Topol seznámil s Vánoa, který pale.
měl na další vývoj kapely velký vliv. Vánu kapelníkovi slíbil, že až
někdo. bude. nějaký další koncert, že se ozve. A tak so také stalo.
Koncem května 1980 měli Psí vojáci možnost hrát podruhé. Jednalo,
se o koncert., který se konal v jedné podzemní místnosti ve Všehrdově ulici« Hrály tam- ještě kapely "Křik", "OPN" a "'Energie G" . Byla
tLa. vydařená akce. Ovšem- následovaly další vydařené výslechy, ila koncerte hrál s kapelou na kytaru», už i Vítek Krůta, jejich dlouholetý
známý» Hazuka tom. nebyl, protože- musel někam- jet , takže. Krůta kytaru" občas střídali s- basou. Kapela uz byla dost. sehraná, získala svůj
osobitý zvuk a styl, který určoval Topolův rozmazaný klavír, Skálový/ divoké bicí, Hazukcv-a chladná basa a Krutovo ^ někdy až. drzá-kytara, nad čímž. vším poletovaly, vznášely se, ale i zmítaly se a
štěkaly Jáchymovy tvrdlé, blouznivé texty. Z té doby také. pocházejí
význačnější skladby "Města" a "Psi a vojáci"? které začaly kapelu
směrovat k složitější a pestřejší výrazovosti.
Asi měsíc na to - koncem června 1930 - byl další koncert, a to v
klubu. U. Zábranských. Situace v kapele se neměnila, nepříjemné, dozvuky po vystoupeních také ne.
Ha podzim 1 98C hráli Psí vojáci v jedné vesnické hospodě u.- Plzně,
což: byl. jejich první sólový koncert. Vystoupili s dvouhodinovým programem, a a už ncodpurateInc.u "psí patinou".
1.0. Července : 981 se konalo vystoupení ve Veltřusích. Krutův otec
tam dělal zámeckého, zahradníka a Psí vojáci hráli ve sklepě pod jedním skleníkem. Koncert vyžadoval velmi náročné přípravy: sehnat kom-

pleteň' aparatumu, protože. kapela dodnes skoro žádnou. nemá, a dovézt
na místo piáno. Koncert -toral. tři hodiny, byl rozděleny dvěmi ořestávkami a poprvé zde také. zaznělia zatím:. nojďalší skladba Psíahi vojákču "'Baroko v CecMcM' spolu s několika novými skladbami. "Baroko,
v CeGJtócĎ?1 ¿e dlouhé neao ko.T;nTir třičtvrtě hodiny a znamená důležitý
bod- ve vývoji kapely. Ja zřejmé, ze skladbě ořipravcvaly aesttuu písnějako "Města", "Psi a vojáci" nebo. "Evropan" / alie touta skladbou, dá
se M e t - vyvrcholila jedha hudební' etapa skupiny a taká tuto- etapu;, skladba jakoby završila a ukončila. Nebo ještě lépe: "Baroko v
Cecháchf znamená jakýsi most. mazi I. a II. obdbbím tvorby Psí cla vojáků, přiconz-I.e-tapa by. se dala zařadit mezi léta 1979-1981 . íesrit
ja opšU od. Jáchyma Topola a jp O vizionářském, poustevníkovi'. Mysiíh,
že by byla velká chyba? kdyby si čtenáir rrabo posluchač představoval
trutlo postavu;, jako • klasického- poustevníka katolického náboženství., i
když.- název skladby- by tomu třeba napomáhal. Když. ¿sem se Jáchyma Topola: ptal., o jaké tedy náboženstva ¿de, odpověděl: "No.-jHrějaký divoký náboženství....". Na koncertě se. kapela seznámila s I.M.Jirousem
a jeho- pár přát&li. T M . vreb;o čtyři, dny na to následovaly ostjxé výslechy-, Jáchym Topol byl. zadližen na CP2L • • Nehledě! na rrffiasní kapely
měli I.M.J'irou3". i. StB. shodný názuir: Jda o underground. Ovšemj dopad
tohoto názoru, byl. z každé strany ¿iný. Týdeur po konaerté emigroval
do NSR Vítek Krůta a další - týden: na;t.o se konali, nový koncert.
Bylo to 1.. srpna v kulturnío cřorré ve Všejrorechi, kde- Psi vojáci,
hráli j.aka předkapela Extempore.-Hráli však druzi, kvůli přomístová^
ní aparatury? což jinr- StB nikdy neuvěřila.
Dallšíí ostré výslechy netřaba podotýkat. Jáohym. Topol byl opět. zadržen?. na CPZ. Ve VSeňore clu vystupovala kapela ¿.en ve třecíi - Krůta
uě byli v- NSR. Hnali tam- opět "Baroko v Čechách" , starou. "Cestui k věžím" a novou skladbu:» " Obide" . A. vlastně teprve
tady se uzavírá:
první období kapely.
Rok: 1.9.81« končil nevalně. Kapela byla v menši' krizi,: útěk kytaristy Krůty, rozchod s Váňou, minimální množství- aparatury, ohánělo SG
do zkušebny nové piáno /na staré, už našlo hrát/ a bratři Topolovi
byli neustále zvaní d.c Bar to lomě jaké a to i kvůli nejtriviálnějším
věcem, které se kapely, třeba vůbec, netýkaly.
Roku1. 1.9.82 začal, s kap.olo.u> hrát. PavelL Cigánek, dost nadaný houslista, který hrál slušně i na kytaru. Seznámil se s. Filipem na^mějakém mejdanu, na periferii, kde. spolu-hráli v naprosté tmě na půdě,
takža se neviděli. Cigánkova hra SQ Topolovi, líbila, sehnal si přes
známé houslistovo telefonii čislo a po několika měsících» přišel Cigánek. na první zkoušku-. A-. už tan zůstal. Narvičili spoli^ ne.jdříve
opět. "Barroko v Sccháciií' , které, ještě nebylo nahrarré. Nahrávka se dělala konaem: roku 1982 nebo. začátkem- r.okm- 1983. Začaly vznikat nové
skladby, zvukově i technicky odlišné o.ď minulýchi.
Zh rok 1 983 a začátek*: nokúj. 1-984 vznikl nový cyklus asii. patnácti
skladeb. Technika hry začínala být. komplikovanější, nápady rozmanitější' a celková, stav-ba skladek pestřejší: a barevnější díky novému
zvuku houslí Pavla Cigánka a vůbec celkovému, přístupu hráčů. Kapela
získala drsnější a divočojš.í zvuk. Roku 1,984 do kapely přišel ¿Jaroslav; Eenstererr, kytarista OPN..-Díky jeho. kytaře hudba ještě více. z^syr.ověla. Psí vojáci začali the- roku opšU koncertovat. Několik kon.aerrtů proběhlo na Moravě, asi jed.en v Cecháchu Po krizi-, roku- 1982
prožívala kapela renesanci. Nicméně koncem* roku. 1 984 Jaroslav EensteTreir kvůli určitým" nedorozuměním- ze skupiny odchází'.
Cyklus' skladeb: z lat: 1 9.8.2-84 pro rme znamená II.hudební etapu ve
vývoji Psích- vojáků, kterou- uzavírá Fensteror- svým odchodem-, 2a ne jvýznamější skladby tohoto cyklu: považuji např. "'Nádherné-noc:" , "Pan
učitel, pes." , "tfst.a světla", "Vzestup", nebo "Jednou, se mi zdála",
na kterých, je nejlépe, vidět posun, ve vývoji hudebního, výrazu.

Začátkem rotu 1965" začíná s kapelou hrát saxof.onista Tomáš Zmeškal. Hudebníci spolu nacvičí několik nových, skladeb. Filip Topol
se pokouší sehnat zřizovatele. Začátkem ¿ara 1985 hraje skupina gred
komisi OKD Prahy 7. Sám název kapely kulturním metodika znerv-ozriu*je, a když dojde k předložení textů, je. zřizováni kapely vyloučeno.
Prý' ¿sou "depresivní, de-kadentní, morbidníí, mohly by špatné působit
na mládež..", ponechávám'bez komentáře.. Na otázku, jak by si pan
met xlik představovali "kvalitní'kulturu" je odpovězeno vyhýbavými
kličkami. Kapela nehodlá nic. změnit, je nezřízena.
\ červnu. 1.985" z kapely odchází Tomáš Zmeškal, pro nedostatek zájmu;. zdá se ostatně, že mu to nevadí. Nestačil se skupinou ani koncertovat.
V té době se začíná vyvíjet III.etapa. Psí vojáci její počátky
nazývají - neznámo z jakých, důvodů - "Eununské období" , i když- to
s rumunskou, hudbou?, nemá nic. společného. /Snad kvůli tomu, že Filip
2'cpci. před začátkem skladby "Transport" vykřikne.: Made in Roman i o
a d.áie vypráví' o rekreaci nějaké rodiny v Rumunsku, u moře?/ Jde o
huďb.ui s velmi komplikovanou, rytmikou-., kde* záři Skálův neurotický a
divoký styl hry na biči a Topol, se vzdaluje, své. "klavírní rozmazanosti" a začíná klavír také Čím; dáL víc používat ¿pko mclcdicko-rytmický nástr.oi.
Konaeřtuie se i' v roce 1 985. Ka podzim tohoto roku odchází z lcagely za záhadných okolností Pavel Cigánek. Psí vojáci stále zhadebríují texty Jáchyma Topola, ale začali používat i poezii Sylvie Plathové, německou středověkou poezii, indiánskou poezii, pár textů
ttéž. napsal. Filip T'opo.1 a chystají se" na JincCruu TmiK
Jtadtrou mi Filip T.opol ř.ekl: "Nestojíme o. to, být zařazeni, v; nějakém; undergroundu, nebo třeba ovorgrounduj. Hudba se- ďěje,. přeaVšechny směry,zařazení či programy. Hudba létá' vzdUchcri a j,e. dobrá tehdy, když oslovuje lidi a hudebníky, kteří; ji dělají. Pak. jo to dobrá hudba a je dobré ji dělat.. A Indiáni nemohou, udolat nic jiného
rccz hrát:. ..
vánoce 1 985

PSÍ VOJÁCI

Magor
"Vykopali za Prahou, sedm hlubokých jam pro s ti žerné. mor.en,
ale vrhali se do nich. v zou£a!stwi lidé. živí'" .
Karel Schulz-

My, čtenáři brakové literatury, máme. pomatené poněti o právu. Například!, že tě: nemůžou, soudit dvakrát za jpdnu: voa. Pomatené říkám proto, že žijeme v zemi, kde je" nebezpečné příliš se na právo spoléhat.
Ale přesto: když už. ně odsoudili zc, článek: o Psí cín vojáci cli v souvislosti s" VekLX-n, cítím- tak trochu. j,ako dluh r že nebyl napsán, a &e.
ve. loknut nevyšel.
HQ Psi vojáky mě aoprvé uu ozornil Václav Havel; tenkrát to ovšem
jcštiě nebylil Psí vojáci, ala bratřil Topolovi. Havel mi vypravoval
o Pašijích, na Hrádecká /byl jsem; tehdy ve věšeni/ a o tom, jak při
ité o náležitosti hráli nn klavír písně na svoje texty. Prý velice
"autenticky projev - Topoloma byli' tehdy neuvěřitelně mladí, kolem

patnácti lot - a 2c bych GG nn ne měl v* Prase podívat. Pak Havla zavřeli, a sám jsom se k v tomu nepřiměl, abych je vyhledal. Mezitím čas
pokročil. Jednou mi \ráňa poustel z pásku Psí vojáky - to už kolem*
Filipa Topola vznikla kapela, zhudebňující Jáchymovy texty. Poslouchal. ¿sc-m- je očarovaný. Zccla zřejmě hotová, kapela, s naprosto svébytnou. poetikou - ještě pořád byli neuvěřitelně mladí, Siknl jsem' si
jestli mají takhle, ostrý start VG svých sedmnácti, co budou- dělat,
až, jim. bude třicet? Váňa mě pozoroval, po chechtával se a ptal sc :• ¿o
tto imbosh?
Byl. to. imbosh art, zcela n.opc chybná. Ten- termín /imbosh' znamená on-,
glicky pěna u huby štvané zvěře/ jsem" tehdy začal razit pro uměni
českého undergroundu - rozdílné v poetikách: i intencích,, ale naplněné stejnou naléhavostí. V hysterických. Zajíčkových textech, Sondy ho
básních' nebo Brabelícových, rouiiacských lilaniích, v Dopisu Magorovi
od' Plastic Paople jsem slyšel stejný křik - křilc lovné zvěra před1
uštváním.
O Psích vojáků ta pona mola barvutstříbra. Průzroend svižná hudba,
unášená klavírem, na který hrál a dodnes hraje Fi'l*p„ Zpívá texty
svého bratra Jáchyma, který sc u PsíckL vojáku na podiu nevyskytuje.,
Ovšem absolutní Filipovo ztotožnění, s bratrovými texty vyvolává
zvláštní pocit,, jakoby byl v něn a skrz o noho Jáchym vc siaipirK/ přítomen: i. fyzicky. Ale nechci tccT mluvit o Filipovo charisma, sátím
jsem; znal Psi vojáky jenom zr pásku. Dvě. věci bily do uší: jednak
naprostá.a no z uměni t eIná odlišnost, jejich hudebního projevu- od ostatníchi čc-ských' under gr.oundbvý ch- skupin - na tom mol hlav-ni zásluhu. Filipův7 klavír. A pak texty. 3 Jáchymem Topolem vstoupil na českou podzemní-, scénu* zralý básník. Podivná anachronická historická
nota v tcxtoch: o • tažení knězo Jana nebo o Psíehi vo jácách, e x a l t o v a ná obraznost a krutá erotika vtahovaly posluchače do prostoru zvláštní nové mytologie..
Paik. jserm si uvědomil, že. matka Filipa a Jáchyma byla dcerou Rarlav
Schulze.. Tím .se mi. to sice. vysvětlilo, ale. zvláštní mi to připadat
nepřestalo. Tajeiiství dědičnosti, skrze niž se u vnuků /protože Filip také píše, jalc se. ukázalo později/ objevuje s nepřehlédnutelnou
naléhavostí tématika expresionismu', jcjichi dědečka, mé- okouzluje dodnes. Zamíchat, některé odstavcx z Jáchymovy prózy Popiš si ksichtA
/Jednou, nohou.3/4,1936/ třeba ďc Schulzcvy sbírky Poníž z noclehárny. organicky by tam vplynuly. Tím nechci říct, že by bratři Topolovi byli. epigony vlastního dědečka. Je tady významný posun: dnešní'
spisovatel nemusí' morbidní témata pracné konstruovat. Vc vzduchu, je
cit i U cosi, co má.k axprosicnismu výrazné blízko. Když už jo o rrém
zmínka, pozoruhodné jo, ža na něj navazují i mladí výtvarníci z: ckruhu; Psích, vojáků - a noien_ oni, myslím tea třeba na moravského
, "Tetku" . At už jsou- jcjich-výtvory jakkoliv kvalitní:, pro mne j.c to
obrovská úleva - po všach. orgiích: pokleslého surrealismu čtvrtá vlny, které jsem za svůj život, u mladých výtvarníků pozoroval.
Poslouchal, jsem. Psí' vojáky z magnetofonu-, a těšil se na je jich koncert. Říkal, jsorv o nich: "Pro svou generaci budcu- mít význam jako
moli Plastici pro jejich1". Když jse:m to zoinii Dané' N:. zasmála se.:
"Tbtézž jim řekli u výslechu;:- dopadnete, jak Plastici..". Odhlédnuto
od. toho, že. není", tak špatné dopadnout jako Elastici - ale tak to
jisto estébák nemysleli, jsem si opět ověřil podivuhodný instinkt,
který projevuje estébliiámejrti. při zkoumáni uměleckých jevů. Zřejmě
je t-o ten třídní instinkt, součást třídního boje, c kterém sc tak
r.úďo mluvilo v 5C.letech.
Ala když jsom se konoano dostal, na svůj, první koncert. Psích, vojáků
v nádherném prostřed! zámeckého zahradnictví ve Veltruších /' 1981/,
atmosféra tam nebyla ani' trcchu- dusná. Přeď koncertem-, na který' nikdo nechvátal, hořci na terase, oheň, popíjelo sc, t , Rylo to idylické setkaní lidí, kteří milují hudbu, nesporně ¿oderu z nejkrásnojšíchLidaiů, který' js^m za ta léta s rockovou hudbou- zažil. Nedaleko
<

byla škola nojakých: složek ministerstva vnitra nebo spravedlnosti
/vždycky n i splývaly vjedno/, podle, pořekadla "pod svícnem tmo"- jen
zvyšovala pocit bezpečí. Ti z nás, kdo ve Vcltrusích přespali, jsme
se drahý deix koupali: v zaskleném bazénu, prohlédl jsem si zahradnictví i park... To prostředí umocnilo zážitek, z hudby Psích vojáku a Psí vojáci svojí, hudbou přidali krásnému areálu ješt:e dimensi
navíc.
Asi dva nebo tři dny nato ostéblišment po Psích: v.cjácích chnátX,
Začaly výslechy spojené s nevybíravým vyhrožováním. Jáchym vypoví5al: Píšu* historické", apolitické texty... Zapsali si:, historické.
to
slovo znají jenom v jc-ďtaé podobě. My, kteří jsme nepatřili ani. ke gc-nenaci. a tenkrát ani k: přátelům Psích, vojáků, jsme
jim svojí přítomností velice, ublížili. Byla tam Anička Šabatová,
Dana Němcová, Petruška Sustrová, já... Ukazovali jim naše fotografie: odkud je znáte? kďo je tam pozval'? Představa, že někdo jede na
koncert proto, aby tam. poslouchal hudbu., a ne proto, aby tam konspirovra! nebo kul pikleje. pro některé, lidi z-:cela neúnosná.
Vyjeli tenkrát po; Psíchi vojácích; tak. tvrdě', že bych se nedivil, kdy
by^ss. s indiánskou lstivostí na delší čas^ stáhli. Když* jsem se dozvěděl,. že již-. SjrnáctdrdL nato haráli. ve- Všen.ore.ch: /o tom koncertu
mi. referoval. Vrata Brabenecr nadšený Psími vojáky stejně jaká já/,
bylo; naproste zřejjné, za je tady další kapela, která ze své cesty'
neustoupí, protože už. ustoupit nemůže.
Jsou tecy underground, at už se jim ten termín líbí nebo nelíbí.
Ale když už jsme. je "^ak ocejchovali - estéblišmenU i já, mohli bychom si všimnout i poziaeF, kterou v něm zaujímají. Už jsem zmínil,
že bratři Topolovi pocházejí ze staré kulturní rodiny /a nesmím zapomenout na jejich otcB, dramatika Josefa Topola, abych nevzbudil
mylný dojem, že umeleaké geny zdědili jen po rnatce/. Je jisté, Se
proti takovým kapelám, jako byly třeba Umělé hmoty nebo Lom, jsou
Psí vojáci kapelou: vysloveně intelektuální. To slrvo nepoužívám
jako nadávku. Ne.jenom Psí vojáci, ale i lidé kolem nich zřetelně
ilustrují skutečnost., že dneska už není rocková hudba jenoin záležitostí lidí vzešlých z dělnických nebo periferních vrstev - uvedu
klasické příklady, Beatles nebo u nás Primitives Group, ale stala
se skutečně planetární řečí. Takže je načase smířit, se s tírn, ?'G
i ti, kdo. v někom budí podezření, že jsou zlatá mládež /a i takové
mínění jsem o Psíchi vojácích a jejich: publiku slyšel z úst starých
undergrouncLáků/, by neměli být měřeni ničím jiným než autentičností
svého:- uměleckého výrazu.
Možná, že taky někoho plete lehkost a hravost, s kterouse Filip
vznáší nad svým klavírem. Nikdo nemůže ani za rodiče ani za svůj
talent. Jde o to*r jak s tím, co dostal do vínku, naloží. Mám za t#,
že Psí vojáci svojí hudbou, a básníci, sdružení kolem nich, svými
texty, vydávají dsivé autentické svědectví o naší době. Nejsou to
jenom- oni: na koncertě v D. v červenci loňského roku vystupovali
spolu se skupinou Národní třída, v níž zpívá svoje texty schizofrenicky plodný Jáchym Topol.
Jsem příliš krátce venku na to, abych mohl zařadit Psí vojáky horizontálně. Slyšel jsem teprve zlomek produkce současných kapel. S ri
zikem, že se mýlím, se přesto odvažuji tvrdit, že jejich ponor je
hlubší než u jejich.souputníků. A pokud jde o zařazení vertikální,
tam si troufám tvrdit bez ne jmenších pochyb., že Psí vojáci jsou rov
nocennými partnery takových» bandu /nebo. band, chcete-li/, jako byli
DG 3C7 a dosud jsou Plastic People. A doufám, že jejich vytí neztratí svoji naléhavost ani v budoucnu.
únor 1986

v

Lánského roka vydala italská
firma Ola! Europa Cafc A.V.S,
výběr" a nahrávek českých kapel na desce "ČEŠI,. AŽ DOSUD
JSTE BYLI SAMI".
CZECHS, TILL NOW YOU/RE ALONE

xxxxxxxxx3::ocxxxxxxxx::xxxxxxxxxx:cxxxxxxxxxxxxxxxxx}^^^^
Strana A:
1 .Máma Buho - 20.století
2.The Extempore. Band - Zabi ho
3.Dvouletá f.ána - Tc ona ona to
4i. Ještě jsme se nedohodli - Koni
5;; Qdvžní bobraci - Máš strach?
ÉuJhHkorí - Chmury
77.T,řírychlostní Pepíček - Lepší
ruka zdravá
&. Plkno - Stonachaghes
9',. A-. 6.4 - Já ne nám š.a j;n
1:0. M a m o Union-. - Orli

Strana B:
11.Precedens - V l c i
1 2.Zikkurat: - Zkaženoj zub
13. MCE /Post. Extempore Band - Kdo.
14.Plyn - Kilgcre trout
15«Slepé střevo - Nápověda ležícímu
16-. Jasná páka - Hele lidi
1i7;.Muklaus - Dokola dokolečka
15.TLřetí vlna bavlna - Vlasy
19.Disharmonie. Ballot - Isolation

Všechny skladby byly nahrány v letech 1981 - 84. v ČSSE.

NEZÁVISLÍ NA NEZÁVISLÉ, NEZÁVISLE

Z:.Nánek

Je příznačné,, že první", hmatatelné zapojení' české tvořivosti do
sítě "nového veku" /new. age network/ duní amatérskými decibely: diky
neutuchájícímu nadšení má česká alternativní rocková hudba své první elpíckol
%
.
:
'0.y,ťxC.hs, till: nov/ you're alone" /Češi., až dosud jste byli sami^ je
titul výběru devatenácti českých a moravských, kapel. Vyjadřuje, ničíma nikým neuhasitelnou touhu po svobodném sebevyjádření. Je odpovědí
nové generace roclcorů na nepřetržité snahy establišmentu. zničit nebe alespoň umlčet tento zpŮ3.ob kulturní aktivity a přitom, sen každého. kluka s kyt are wi - mít desku - byl paradoxně vyplněn. Většina kapel vůbec, netušila, že se jejich, skladby octnou na černém kotouči.
Pcsun ca; neřešitelné situace k elegantnímu rozetnutí gordického uzlu
odvěkých, střetů byrokratů s hekon£ormními narušiteli státně nalinkovaného pořádku je stále zřetelnější: díky technologické /a kazetové/
revoluci mohou nyní nezávisle tvořící duše nezávisle na čemkoli a
komkoli, rozbít, monopol Supraphonu a jiných. I vydavatelství Šafrán,
specializující se na "underground", zaspalo dobu; diskuse kdo je či.
není "podzemní'1 byly zcela zbytečné. Všem se dostalo názorného příkladu, ce to je "mezinárodní spolupráce" v duchu přátelského a srdečného ovzduší, mezi příslušníky států- s odlišným spolče enským zřízením"*. • Během jednoho reku několik Čechů sebralo a odeslalo desítky
kazet, a pásků, Ital po vz.orrm Brita a ve. spolupráci s Němcem, digitálně vyčistil základy a na jaře 1 9B5 vydal průřez rockovou tvorbou
z let 1983 a 1SS4: devatenáct, jmen. už nikdo nikdy nevymaže z encyklopedií.

Současná technika a miniaturizace umožňuj a řešeni mnoha protilémů^lidštva, včetně toho, jc-n zdánlivě podružného, zda i u nás, pod: ostřížími
zraky cenzury a nepcvclovačů kultury, může existovat svébytná, unikátní a živoucí rocková hudba. Už, není", třeba nechat se kvůli vydání'
singlu lapit do sítí mašinérie ¿s. hudebních vydavatelství, roky leštit kliky a zásobovat znuděné referenty červeným vínem. Desítky
malýcit, akčních center' produkuje desítky kazetových záznamů rockových
koncertů. Vydání desky "Czc-chz, till now-you're alone" je historickým
počinem, první vážnou trhlinou, v nabubřelé přehrad® tak dlouho zadržující přirozený chod. věci: kameny už- se valí,
Budete-li mít. možnost, si tenhle kulatý kousek "historie" sehnat., neváhejte!

Objednávky pro Československo vyřizuje zásilková firma Rcpxxmmond.eď
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Soznám. dalších distribučních] -O-l
ii iron, u kterých: je možno LP oproti znplacení objednat.:
"HOUISQUE" •
Harringp akker s s t.L o g 1S
1.01 2 Amsterdam
NESEKLANB
"•AIAl TAK"
Fúrs~temvall 6.4
4Q0G Lasse Id er f 1i
BRD

" ID-IOS YNCRAT IC / ONSLAUGHTc/o Marc Lane
PO EOX 24 6:44

Ventura
CA 93 002
U.S.A.
"ILLUSSJON PRODUCTION"
Rue. Pi erre Curia 1 5
1.4 1 20 Monde villlo
FRANCE

Spicliem str .51,
5000 Köln
BEB
"ÄKEEIALI 30M0EY"
Via Golclorii 42/c;
zona Carpen ed.o
Mas tire
ITALí:
"PQLLUÍC.IQM CONTROL"' 1)725 E
11i5th- Streat
Cle val and.
44 1 06:- OHIO.
ÜD.SLA-.

"PL/iHiETARIUI/í1'

5: QUai TUircldieiin:
&7¡' 0.Q0 Strasbourg
FRANCE

"iiiSAil-E MUSIC"
c/o Alain Reftf.o •
2 Grand: Rue
6.1 90 Utazegnieys
BELGIUM
"KAREL"
Wien
ÖSTERREICH

STRATEGIE ANONYMITY THE RESIDENTS
jonocgpi^^saex:^:^^
t

KONCEPTY

MÉDIÍ"

ArnericJcé rockové skupiny mají vedle svojí hudby navíc také jakousi "mediální image" /image pro sdělovací prostředky/, jak to dne
umožňuje země formovaná tak mohutným rozsahem- médií» Běžně se o tyto problémy "balení skupin" stará vydavatelská firma a manažer skupiny«, Konzervativní jižan Colonel Parker razil třeba v případě Elvise. Presley e právě takovýto obraz zjevení. Jedna z. písní Residents
se později jmenovala právě "Elvis a jeho boso" /na LP Duck Stab/.
Tendence je taková, že v moderním hudebním svjěto již. néní produktem
gramoprůmyslu jen "image" skupiny, ale už i hudebníca o také jejich
vlastní hudba«, Jsou takto manipulovatelné v hájinu obchodu« Proto
Punk /uprostřed Totýcli let/ byl revoltou mladé kultury proti těm,
kteří sa zabývali hudební komercí a politickou autoritou průmyslové
ho manažerství« Punk se zformoval do hnuxí, které v oblasti rocková
hudby chtělo samo rozhodovat, o tem, kdo má mít právo jménem mladých
lidí rozhodovat, jaká se bude deJLat hudba, kdo a jak jí prodá a jnké se k hudbě má nosit oblečení*,
Skupiny jako Ramones z New Yorku, Devo z Arconu, Ohio a Resident
z Kalifornie, 'pochopily správně',' že problém postavení Punku spočívá
v tom, že kritika systému se prezentuje ve formě produktů, jezuse
bohužel;.díky definicím systému, znovu stávají jeho pevnou součástí
Jak pak může obstát kritika "Image sdělovací clu prostředků" , když,
nakonec, kritika může obstát zas jen u zákazníků, kteří jsou chyceni
do systému táta "mediální image". A. tak jak je vidět', je těžko odhadovat zda byla tato. kritika popu a jeho odhalení také jeho destrukcí, anebo to byl jen další nový rafinovaný design pro obal popprůmyslu.
měla již skupina Residenta dost
Například v roce 1970
'
_"
~
'
samostatného nahrataého materiálu, takže, se mohli pokusit .o smlouvu o nahrávaS. alba s nějakou společností* Dali d.ohromady 39 skladeb- a nahráli
je na "Demo-kazetu" ; celá nahrávka trvala 40 minut. Tenhle pásek
pak odeslali Halu Ilaverstadtovi od společnosti Warner Brothers,
ktcmý již dříve spolupracoval s Captain Becfheartem* Bezejmenný kvá
tstl uvažoval takhle : Ten, kde aspoň trochu rozumí Beefheartovi; pochooí jisto o co- jde nám. A tak poslali svůj materiál, opatřený již
i kompletním obalem, na němž, bylo použito firemního znamení "WB" .
a c.elé album pojmenovali "V/arner Brothers Album" „ Nebyl to spatný
triko Legenda praví, že celý pásek a všechno, odeslali pouze se
svojí adresou, beze jména skupiny, &dy.ž. oak Häverstädt odesílal pásek zpot, nadepsal, nad adresu slovo "RESIDENTS" - tedy "bydlící".
GESTO A OBSAH
Residents již nehledají' jiný název a zůstávají u tohoto titulu,
tento však není žádným firemním názvem, Sami se označují jen jsko'
produkt průmyslu a ¿en jeho. prostřednictvím' se jim podařilo to,
se vůbec., nějak označili. V tom, že se viditelně presentují druh^i.
re.pr.ežertují sebe sama. Také jejich. další "Demo-nahrávka" z rc v u
1.97-í ss nilcdy ^nedostala do oběhu. Opět byla 'kompletní, tedy i r>
obalďn a •němž ""byla. že.na při ".oi^lním-sexu" s malým chlapečkem, r." ' •
táto: /Oxninutové ^ahrávky byl "BABY SEX" o Pásek obsahoval skjadby jako. "We Stolpe This Riff" která právo poukazuje na běžnou
xi nekonečné produkce rockové hudbye V roce 1,971 založili ::The" Residents" svou vlastní nahrávací značku "RALPH Rekords". Ralpirmůie
připomenout německého ovčáka - psa. První deska z Ralph Recorda
jmenovala "SANTA DOG" /Svate j pes/, "Ralph" nebo. "r.afe" ve slangu
znamená také "lístek ze zasta^árny", ale užívá se i ve spojení

jako je jejich "Reich'n'Roll" , veden přímo do středu, do černébo.
Ve svém principu jsou totalitní prospekty i aspekty masových médi:
využívány stejně, jako je využíval už mistr propagandy třetí říše
Goehels. V tomto respektují i ony representaci a manipulují s image
tak, že prostřednictvím médií se z ní samé stává téma. Tím,že tuto
hrui hrají i Residents, poukazují na skrytý a kryptický fašismus v
masově sdělovacích prostředcích. /Právě tento nový "konzumní fašismus" označil režisér Pasolini'jako mnohem nebezpečnější než ten starý!/ Residents se pokouší ukázat, že nacistická propaganda i kapitalistická reklama mají cosi společného a že pop-music coby hnutí "jen
pro legraci" /Just for Fun/, této pospolitosti jen slouží a vlastně
z ní i pramení.
KRYPTICKÝ LIST
částečná diskografie The Residents /do r. 19-83/
SANTA DOG /Ralph/ Do-singl, rozebrán, 1972
MEET1 THE RESIDENTS /Ralph/ 1974 prvé vydání, rozebráno. Nové vydání
<
v roce 1977 s lehce pozměněným obalem. /LP/
THE TPIUD REICH'N'ROLL /Ralph rec./ 1976, vydání prvé rozebráno. No
vé s lehce pozměněným obalem k dostání, /LP/
APHID3 IN THE HALL /Ralph/ 1976, singl, rozprodán,
SATISFACTION'/Ralph/ 1976, singl, prvé vydání rozebráno. Nový výlisek ve žlutém vinylu je možno zakoupit„
FIKGERPRINCE /Ralph/ 1977, prvé vydání rozebráno. Nové vydání s novým obalemBABYFINGERS /Ralph/ RR, 19-77, EP deska zahrnující i třetí stranu Fingerprince. Prvé vydání rozebráno. Druhé jen pro členy Fan"clubu Ro, ke koupi v r.1980.
THE BEATLES PLAY THE RESIDENTS /THE RESIDENTS PLAY THE BEATLES/ /Ralph/, singl, rozebráno.
DUCK STAB /Ralph/, 1978, EP deska, rozebráno.
THE SPOT /Ralph/ RR 7805, 1978, singl, první na němž jsou a R. i "S:
kefinger".
NOT AVAILABLE /Ralph/, 1979, LP původně nahrané a vylisované v r.74,
. .. je rozebráno. Nové vydání je možno zakoupit«
DUCK STAB yRÜSTER and GLEN/, /Ralph/, 1978, singl, nový materiál
plus Due. Stab, EP.
SANTA DOG 78 /RALPH/, 1978, singl, k dostání ..¿en jako vánoční dar
fanouškům R.
NIBBLES /Virgin records/, 197.9, výběr vydaný v Británii, promoční
US-alb um.ESKIMO /Ralph/ 1979, LP.
COMMERCIAL ALBUM /Ralph-Charisma/, 1980, LP.
MARK OF THE HOLE /Ralph/ 1 981 , LP.
THE TUNES OF TWO CITIES /Ralph/ 1982, LP.
INTERMISSION" /Ralph/ 1983, mini LP, ukázky z jejich "Mole Shov;" .
THE RESIDENTS' S NIČÍM NESROVNATELNÉ DRAMA
Bez možností zpětných pohledů na to co dosud Residents vyproduke
vali, na to co je od nich přístupné, není možné hledat přístup k jejich základům a konceptům.
•"'Struktury jejich zvuku totiž souvisí vždy současně s tématem,
které si momentálně vyberou - např. na desce "THIRD REICH N ROLL"
tc bylo odcizení hitů 60,let, na albu "ESKIMO" to byla konfrontace
s jejich vlastní představou o cizí kultuře, nebo na desc.e J'D1SK0M0,:
využití současných produkčních postupů v moderní pop-hudbě.
Radikální rozklad názorů a jejich výměna vyžaduje radikální a
konsekventní práci, vyžadovanou samotnou nutností; například postavit a sestrojit si vlastní'nástroje 1 vůli představě určitého zvuku,
který chceme d o c í l i t T o dělají Residents. Obdoba či vzory pro te-

slovem "triclc". Deska "Santa Dog" vyšla v nákladu 500 kusů s úmyslně
špatně očíslovanou, ručně tištěnou obálkou. Obal tu tedy tentokrát
byli dřív neîL produit sám. Hraje-li si někdo tak otevřeně se zákony
trhu, narušuje trh samotný,, který žije z utajování, útlaku a zatemňování nepříjemných fakt, i svých' vlastních taktik. Nepřihlížeje
k anonymitě The Eesidents, v případě své další desky to provedli tak
jako by již byli bůhví jak: světoznámí, když si zvolili titul: "Mee.t
the Residents" /Pojotě na schůzku s Residenty/ - 1 974. IConsekventním způsobem obal téter desky ukazuje čtyři členy skupiny Beatles,
jen- trochu pozměněné retuší. Obal tu byl pouhou reprodukcí první
desky Beatles u firmy Capitol. Byla to vlastně parodie známé. Warholovy strategie: zobrazovat hvězdy tak dlouho a tak dlouho s nimi dělat interview, až se sám stanu hvězdou. Náklad 1000 kusů je opačným
výnosem-vůči stylu a gestům, hlásajícím obalem desky. Tady se ukázala: jak pop může být kritikou popu.
V roce" 1.974 nabídli Residents tzv. "flexi-disc" /plastická deska
z ohebného materiálu/ v kanadském art-magazínu "FILE", dále pracovali na vizuálních vide a-extravagancích-. "Vileness Fats" a rozvinuli
ďo šíře. svou známou a slavnou "teorii obskurity".
V době, kdy se všechno řídí podle publicity v masových médiích,
které vytvořily formu masové kultury, rozvíjí skupina úplně protichůdný koncept, který jí dovoluje její problematiku propracovávat
bez překážek. Tehdy vzniká albumi "NOT AVAILABLE" /Není k sehnánií/,
jejíž název opětL poukazoval na kritéria trhu a jinak na nic. Tato
deska- může tuto teorii dát do' oběhu až když její existence byla zapomenuta, a to se stala až v; roce 1978, tedy o 4 roky později'. To,
že se deska označuje předem jako "nesehnatelná" , že- se již. předem
brání objednávání, je kontra-strategií trhu, který je znám svým vnu^
ceváním se. Je to. vsak míněmo také ideologicky: není k dostání pro
každého blbce.
V* roce. 1975 získali Residents, kteří již od r.72 hráli ¿en ve
čtyřech, kulturní statut. V roce 76 založili produkční firmu pro.
projekty Residents, pod názvem "The Cryptic, Corporation" ve složení:
Jay Clenr, Homer Flynn, Hardy Fox a John Kennedy. 1 když. je^tahle spo
lečnost. právě tak obskurní jako sama skupina, přesta- se můžeme dormnívat, že členové Kryptic.ké. korporace jsou sami členové Residents.
Ta,, co'skupina Devo předložila v roce 1.977 jako, strategii /"Eecx&me
a Corporation"/, realizovali Residents již o rok dříve. "Tajný" /kry
ptický/, dále pokračuje v.e strategii udané na "Not Available" , když.
každá korporace usiluje o to,, aby její "logo" /firemní znak/ byla
pokud"! možno, zpopularizována,, a'snaží se o: přesný opak, když se zbavuje jakýchkoli firemních, tajností a práv.0
Tahle hr.a se strukturou-, liberální veřejnosti a tajného útisku,
obchodu a umění, hra mediální image a skutečnosti jaká je, tato
mnohostranná hra strategie i kontra-strategie, kulminovala v roce
1:975- na desce "The Thirď Reich'n"roli" . První strana této desky obsahuje i skladbu "Hitler- byl vegetarián". Druhá strana alba se jmenuje "Swastika On Partade" . Reklamní fotografie pro tuto desku ukazuje čtyři obrovské hákové kříže., kter.é jsou nasazeny čtyřem Hitlerům na krky. Hlavičky. Hitlerů jsou v místech, kde se ramena křížů kříží, tři z nich sedí u konferenčního stolu, čtvrtý stojí před
tabulí počmáranou hákovými kříži a nápisem "3 Reich/n'Roli" a pod
celou fotografií je napsáno: "The Residents diskutují o stavu populární ^hudby v průběhu jednoho z mnoha diskuzních zasedání u Thir.d
Reich/n'Roli tabule".
Hudba tohoto, koncepčního alba se skládá z přeprac.ovaných verzí
různýehi hitů z počátku a-středa 60.let, jež jsou však narušovány
továrními a prefabrikovanými hli'ky ve svém původním významu, je zde
hluk: letadla, randál autonehody, ale i manipulace s páskem - vše. ze
standartníhtt archivu zvukových: efektů, Je ta tatáž_zkušenost jíž
pak použili Sex. P.istols při nahrávání známé písně ^'ranka Sinatry
"My Way" • Na průmyslověni trhui,. na němž dominují hudební produkty se
zákazníkům podbízí jako. psí ži ádlo, /Ralph Records/ j,e takový útiok,

kový způsob tvorby, alespoň v moderně, neexistují. Její svérázná
produkce a způsoby nového skládání - fonetická .organizace - zvuků,
hluků a šumů i tónů v tradičním smyslu, vyžadují od posluchačů take
vé zaujetí a zájem-, který se rozchází z každodenní spotřebou neživéh (T zboží označovaného etiketou "Rock-music" <, Znamenalo by to: p?
hnout spotřebiteli a konzumenty a povzbudit je k tomu, aby se začal
tvořivě a produktivně zabývat sami sebou i svým okolím.
Residents museli tedy začít svou práci jako- rockoví fanoušci, ja
ko zbožnovatelé komixů, jako fanoušci filmu, jako ti, kteří se zajímají o všechna média a sdělovací prostředky, Takto tedy uvolnili
další cestu pro vznik nové populární hudby, pro novou lidovou hunbu. Každý je Residentem, všichni jsou Residents. Jejich anonimita
takto dostává svůj vlastní smysl.
Reálné změně ve stavu, hromadného měknutí mozku o níž Residenta
bojují .ji". celé desetiletí, však ještě stojí v cestě mnohé sociální
podmínky a okolnosti. Jsou tu v cestě jiná masová média, například
záplava jiných desek. Elektronické sdělovací prostředky jsou na nástupu ku kontrolovanému využívání mozku s tendencí k nulové dimenzi
Zvukové struktury Residents, stejně jako jejich« audio-visuální
pokusy, jsou zde svou potencionální účinností nejen pro ucho spotřebovávající kompozice, ale i iniciátorem pro samotné vizuální
kompozice pro oči. V .tomto smyslu je "ESKIMO" jejich nejzdařilejší
věcí pro ucho i pro oko. Jejich organizace slov, zvuků, šumů otdu
nahraných ve studiu obsahuje veškeré předpoklady, aby si posluchač
alba uvědomil., že tu naslouchá DRAMATU sestavenému ze spojení různých činností smyslů, včetně obsáhlého pojetí a přepracování pravdy, at již se fiktivně vše odehrává někde na Severním pólu či blíž*-:
pokojového radiátoru»
Na jejich předcházejících albech je nápadné především ono jen
stěží pochopitelné užití slev /a to i pro anglo-američany/' jež jo
viditelné např. v dialozích na'desce "NOT AVAILABLE!'. Ale řeč má
pro Residents jen malý význam, spíše obcují se zvukem a s hudbou.
Na rozdíl od běžně produkované rockové hudby, orientují se ^eoidc:»
nikoli k její pouhé produkci, ale k inscenování určitého DRAMATA
pomocí hudby a Tento jejich, postup by se snad nejspíš dal přirovnat
k významu hudby, jaký měla v lidské pre-historii, kdy měla ješto
kolektivní ražení, kdy hudba ještě neměla význam "pouhé hudby",
rituálu.
' Residents NEHRAJÍ aby předvedli novou věc, novou skladbu; neys/
vají nástrojů, aby předvedli jak na ně perfektně zvládnou techniku..
Residents nasadili hudbu jen jako prostředek k tomu aby zvládli
"Drama", jež v západní kultuře není s ničím srovantelné.
RESIDENTS A JEJICH "MOLE SHOW"
Se svou strategií a n o n y m i t y již, v Kalifornii usazení
The Residents, obešli vlastní virtuozní cestou, svět/ The Residentu,
mystifilcováni mediálními technikami pop-kultary, jsou ve své nekompromisnosti myšlenek zvláštním případem současného experimentálního umění o Práce skupiny, která začala na počátku 70.let. začala
bít veřejnost do cčí teprve v roce 78, v rámci širší popularizace
Punku a Nová vlny. Hudba byla však jen jedním z úlomků jejich "fj3~
samkunstw.erku" ookoušejícího se dát. dohromady co nejvíce tvůrčích
elementů i zlomků reality, Kromě hudby tu byla grafika, vizuali-^
zace, konceptualizace vývoje vlastní "image", matoucí a iritující
používání zvuků, parodie sdělovacích, prostředků. fiktivní teoretiLaké postoje atd„
,
v
Další zatím nejnovější kapitolou v teto. vicerozmerne a mnohotvárné fázi Residents je jejich "The Mole Shov/", v níž skupina přec
vádí svojí podívanou, sráj Spektákl-live, při svém "prvním a^posJ.eunínr světovém turné", d e očekávána multi-mediální nra s různými vyznámy, něco jako druh "Comics-oper".
V podtitulku jejich "Krtčí-show" se udá-í: "Tnhle nema nic co.

dělat s rock n rollem". Gele představení se zakládá na tzv. "Krtci
trilogii" dosud dokumentované na dvou LP. deskách«
Deska "ííark of the Kola" /Značka Krtka/ z roku 1981 obsahuje hudební svědectví o národu krtků, vyjadřující podzemskou hudbou plnou
elektroniky, smutný, plachý a dosebe vtažený*život, život krtků. So
ciálrrí těžkosti vedou k tomu, že krtci opouštějí svoje město a při
svém útěku natrefí na jinou., daleko konformější kulturu..
Na LP "The Tunas of Tw.o Ciliiea" /Melodie dvou měst/ z roku 1 982>
je. tu vedle- sebe postavena hudba obou těchto, národů a obou kultur,
/krtci kontra lidé/, aby se dokumentovala "globální vymykající se
mac rozdílností" 0 Proti lítostivému, temnému a věcně doufajícímu n á
rodu. kr.tků zde stojí kultura represe a útisku. Na obalu desky je možno. vidět vypaseného, kulatohubého chlápka uprostřed barevného přebytku a hojnosti, který ve svá tučné ruce drží jako panenku jednoho
z krtků, který cení zuby. Hadba této sebeospravedlnující se kultury
jíž musí krtci otročit, tu stojí proti rušivé disonanci krtků, kteří zde hrají pomocí "přírodních" nástrojů /dechy, marimba atd/, jak;
si druh Coctail party-jazzu, dráždivou ale cynicky chladnou mutaci
zvuku Glen Millera a Psychedelie. ílověk si k tomu snadno může představovat kluzkou hladkost a plynulost, masopustního bálu v.Orwellove
Měst.ě budoucno-S OI.
.
Třetí deska trilogie, jež má ukazovat vzájemnou kolizi a náraz
1
obou kultur, zatím nevyšla /r.83/«
"•
Iiesidents mají již více než deset let. plány, které chtějí přenést; na scénu jeviště, V roc.e 1972 vznikl je jich projekt baletr,
který měl obsahovat progresivní baletní "poskoky". Jeho uvedení v
Museu moderních umění v San Francisku se však nikdy neuskutečnilo.
oouze hudba k tomuto projektu je k slyšení a to na IP "Fingerprinc«".
'
V roce 1.976 došLa v Eerkley k živému vystoupení The Residenta.^
při němž se kvartet hudebníků představil skryt pod-kutny a dlouhé
pláštěnky. Jenom jejich hosté - kytarista skupiny Sriakefinger a
konferenciérka Zeibak - směli vystupovat veřejně před publikem.
"Mole Show" s níž Resident hostují právě a pouze ve' Vídni, byla
uvedena jen jednou, v listopadu 82 v Foxy Clubu v, Los Angeles, a to
jako generálka, kterou mohli shlédnout pouze členové Fan-clubu Residents, jenž mezitím vzniklo 2 několika málo.recenzí jež pak mohly vyjít tiskem, je zřejmé pouze to,' že Residenta vystupovali v .
různých kostýmech, žs během svojí shov; stojí za řečnickými pulty,^
- tyto pulty jsou pohyblivými objekty, projekčními plochami, na něž
jsou při vystoupení promítány filmy a diapozitivy
•

•

THE RESIDiSíTS milují skrytépodivné, tajemné, temné, dvojsmyslné,
neuvěřitelné, milují narážky a také zvláštní a výjimečné společenské postavení. Pradávné mýty kombinují se současnou problematikou
světa. Jejich hudba, jejich texty i jejich legenda mne hluboce zasahují „o.
*
/-O je obsah milostného dopisu skupině od jednoho
fanouška, možná, že .i tohle je však jen fikce podle
jejich strategie-*/
Přeloženo ze zahraničních časopisů + z programu týdne avantgardní hudby ve Vídni 1,983-•

V okna: q V okna.
Rozhodli 'jsme se informovat, naše
otonářo o obsahu pěti čísel, která:'
vyšla v OLGtcch 1979 až 19S1.Pokuď
by vás liš co zaujalo musíte pártat v
samizdctných- knihovnách vašich zaá~
mých.
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Václav Havel . . . i . . » . . . . . Antikody
Grafická poesie o
•
t t 1
r•
číslo 3 /červenec 1980/
Věra Jirousová^ .
Koncert Plastic. Po opic
na počest, roku Ladislava Klímy. Recenze koncertu konaného
na Nové Vísce v říjnu 1979.
Liagor
Kundy,rty,ústa, tváře, masky
Recenze koncertu DG 307 'konaného 22.11.79- na Hové Vísce.
DG 30T . . • .
. . . . Texty skladeb
Texty jejichž autorem j;e Pavel ¿ajícek*.
Kašina . . . . . . . . . . . . . . . Já to vidím takhle.
Diskuze o problematice vystěhováni.
Skalák . . . . . . . . . . . . . . .
Rozhodnutí
Diskuze o problematice vystěhování.
Jan Hanč . . . . . . . .
Události
Výběr z deníkové tvorby a o autorovi
Milan: K. . < , . . . . .
Motáky z vezení.
Zápisky.
Hichard Hrabal .
. . . x x x
Básně napsané ve vězení
J/3/R o
o .... x x x
Výbor ze sbírky "Ozvěny ticha"/Praha T979. "
J/3/R
Jeden den ve městě
P-ovídk
Jiří Georgo Janeček . . O « • O • # *
•Výbor ze sbírky básní "Neodeslané dopisy".
Fri'c.ek:
x ž x
Výbor ze sbírlcy básní "původy".
• e o . . • . • • . » . . o o Roíňkárnace na pláce.
Výbór z prózy.
r
a. P
. Daniel á já.
Báseň.
Jiří Kostur.v. . . . «
. .
. « . . Ostrov
Výňatek z prózy
Josef Vondráška . € . . . . . . . . . x x x
Dvě básně ao sbírky "Temné lásky".
v

X X X . . .
o
Letopočet 1988
Ukázka z punk-ročkového časopisu.
Sex: Eist cisBůh ochraňuj královnu
Text skladby.
Č.unaff
. . . . Disi-značky
Kreslený hunor.
m
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Referát o vzniku a činnosti hudební skupiny A.
Antitezo
Texty skladeb
UriášLa periodKrátká zpráva o kulturním pořadu.•
Magor . , . . *
Jsou ti divní kluci
Recenze ponk-rockového festivalu konaného 30.června 1979
na Nové Vícae.
M. . . . . .
o . - . Kulturní kanikadze Charlie
Soukup
životopisná črta + biografická -data. - •
Rozhovor Aleny Kunpr echt ovo. a Ivany I-Tyblerové s Maruškou Soukupov á v; ßepcicach 8.7.1980. .
Karel Soukup . „ . „
Biciron na rozloucerrou
;
Holka česká.
Advokát
Ttxty písní.
Jindřich. Toneš- . .
StB
Jc.štč že no jsen •
Texty písní.
Jindřich Chalupěcký
Fluxus..Výňatelc ze stati "Nultý čas".
Eugen: Bri'kcius
, . Časové- konfrontace
Scénář happeningu.
Francois Piu/chart.
Body art.
Úvaha o body urtu. + seznámení s některými jeho tvůrci.
Álan: Kaprov c . .
0 performance
Úvaha o performance.
Milan. Knízák . .
Performance jako vývoj
i jako. degenerace
Odftové2 na písenné otázky D.Z#
x x x . * / •
.
»Břetislav -ravda - malíř
a grafik
Nekrolog, ukázky jeho grafik a texty, které namluvil
před smrtí'. •
X X X . /
o
Zahrada je otevřena •
Inf orná CG o neoficiální V Ý B A V Ě .
Egon- Bendy
.Poznámky k d.Sjinár.i filosofi-e
Kapitola z rozsáhlé studio, týkající se islámu,
fieské .gramofonové desky vydané v zahraničí. •
Interát.
Bert, Těsta
. . . . . Paassáon Play
Překlad: recenze desky P? z hudebního časpoisu Shedes c.11

1 980.
Vjačoslav Sysojcv «
Moskva 1978

Kreslený humor

Číslo 5' /zá*í 1981/
.»IL Sandeirs •
Báseň.
.•
Líiagor • « * « <, o ... ; . « . . .

1

Poselství pro Plastic People

* , A hudebníky ve větvích nebylo vidět.
Recenze koncertu konaného 1.5.3.1981 v Kerharticícíi,
nazvaného "Co znamená věsti koně".
Plastic Eeople of the. Un i verse-: / / « • Texty skladeb-*
^exty, jejichž autorem je Vratislav Brabenec.
-•ác.lav havel ,
<• « tíryvky z dopisů s vožení.
Obsali.se týká'smrti Johna Lcncna.
o r , o .» c c . , . .. . . o" . * V Praze na Kampě.
Vzpomínka na Johna Lenona + t i >grafická data.
o óhrr Lenon * * „ . 0
0.. ,
Imaginární interviu s ¿,L«
Y oko* + Sean
• Lenono
Nekrolog.
u'ohm Lenon . 0 o
• Texty písní.
Překlady/.
Caue YctuTgblood * «
b n č n í , zábava, entropie
Esej /přele sil Tomáš Liška/, který vysel ve soomíku.
Filnolgio dnes, eďice Expedice, sv.128, Praha 1981.
Emsv/illur
Obrazy z podzemí
Článek o vzniku a činnosti New American Gin-ena + o autorovi .
O S 307 » . « « « « .
Mařenickej. stařecPracovní scénář filma o barokním kostele.
Qimas; , . . e « . . . . « • ; . . . Krcatura noci.
Poznámky k filmovému scénáři.
Tomáš-. Liská t Vratislav Brabenac . o . Inventura
Technický scénář nn motivy povídky Ladislava Klímy Jak bude po smrti.
:r x x a o c
- « « . . . . • . . . . Psychedclické filmy pro

m&*

...

•

Informační článek o filmové tvorbě této tvůrčí skupiny
+ scénáře filmů: Blahoslavený uklízeč, Sny toaletářov.y,
Ltarkýz ze. sadu.
3ocau s s c . e c . . . .
•
0 filmu, panu Jíšovi a špione cti.
Fejeton»
?Iu&o?% c ,
o c o
Ach. nnchtigal
Stax o tvorbo a osudech, výtvarníka Otakara Slavíka
Svatka r c « o f c « • « < « • • • • Básně„
Výběr ze sbírek "Underv/.ocď' a "Encefalické probuzení".
•JIuták , *
c *
o • . Jalo bude po smrti
Satirický fejeton,
•
'lata? , * a « o a
« Programové prohlášení
Inzerát.
?atnfyzické kolegium 0
Imitátor zapnutého televizoru,
Antibemudský trojúhelník
Úvahy z oblasti pataíyziky.
Číslo 6, /které mole vyjít v prosinci 1981 bylo zabaveno./.

V. \CJSMÍ VÁCLAVA HAVLA

.

Betruška Šustro^

ÁTa padzim 1 985 napsal Václav Havel drama o deseti obrazech, které
nazval Pokušení, v němž rozvíjí- faustovksý motiv.
Doktor. Foustka, vědec, je zaměstnán v ústavu neurčitého, snaď dršezpytného zaměření. Atmosféra ústavu je vystižena skvěle: hned v
prvním obraze se divák /čtenář, posluchač/ setkává s prostředím, ktes běžné praxe důvěrně zná: sekretářka Markéta vaří vědcům kávu.,
vx-kyně Vilma - Foustkova milenka - přijde pozdě do práce /skočila
- • pro pomeranč a; primář- je ovšem informován, že měl autobus, kterým jela ao práce-, poruchu/, a primář pronáší k zaměstnancům řeč o
boa, že je třeba "rozsáhlou publikačně-popularizační, výchovně osvětovou, badatelskou i individuální terapeutickou vědeckou prací kon~5ně nějak celit" iracionalistickým náladám., objevujícím se hlavně
u části .mladé generace... Jsme v prostředí reálně socialistického
Československa a bádání ústavu je samozřejmě založeno na "vědeckém
světovém názoru". Ještě přeď primářem vstupuje do místnosti jeho zástupce, který hovoří o tom, že "hlavou zecí neprorazíme", že "můžeme
být rádi, že máme takového primáře., jakého máme, takže podpořit ho
znamená vlastně podpořit sami sebe"-, -a že "nemáme jinou možnost než
přijmout aspoň tu minimální míru sebekázně, ktor.á je nezbytná k tonu, aby neměl on, nás ústav a tudíž; i žádný z nás zbytečné problémy"
J.ak zástupce, tak primář naznačují - přímo neřeknou nic: přesně ta?:,
jak to divák z novin- i ze zaměstnání dobře zná - že něco není v pohádku. Na začátku'obrazu pochopíme z narážek vědců N.euv/irtilia, Kotrlého.a Lorc-ncqvé, že se Foustka kromě své práce v ústavu zabývá '
¿jakýmsli. privátním, studiem:, kte-re patrné není podleze
"vědeckým
světovými názorem" „ btarážky primáře i zástupce padají neurčitě, případný "'provinilec" není nijak označeny a není ani jasné, zda vedeni
ústavu, skutečně něco: o Poustkových privátních! studiíc ví, nebo* zda
jde o běžné nabádání«' ke zvyšování bdělosti'.
Druhý obraz ukazujč doktora Šustku; doma - a dokonce přímo při
pokusu o. evokaci: nějaké, nadpřirozené, síly: kreslí kruh na podlaha,
v ruc.e. drží hořící svíčku; a další čtyři stojí kolem něj. V této po
někudi groteskní situaci ho vyruší jehc bytná, která přivede podivnou návštěvu: páchnoucího; pe menší ho- kulhavého- člověka značně pb.dezřelého'.- vzezření', který se představí jako invalidní důnhodac Fistirla. Fo.us.tka sice stačil svíčky sfouknout, o položit, stranou, rózéjv.i- •
titl-světlo a kruh částečně smazat, přest.o vsalc Fistula - jak-se zdá
- ví, c.o se před jeho příchodem-v pokoji d;ělo„ Zná i jiné věci: ví
rapilíiklad, že se Foustka chystá na ústavní večírelc. Nabízí Foustkovi, že ho zasvětí, do hermetických* věd. Je. naprosLg- zřejmé, že Foustku to neobyčejně láká, ale ž.e má .sxrachi z následků případného, prozrazení. Pak návrh, přec.e. jen přijme:, a Fistula mu nabídne., že svoje
možnosti - vlastně -svou identitu* Mefiistofela - dokáže, tím', ž.e. se na
večírku; ďo. Foustky zamiluje sekretářka Markéta. Foustka jo uražen
- dokázal by si; přec.e její náklonnost získat, sám, kdyby mu c to šlo
- ale když Fistula odchází', přece jen se ptá?., zda jejich: dohoda plaví. A-. nerrí jasné, zda běží o dohodu, týkající co zasvěcování' do hermetických: v.oď, nebo o Markétu:*
V dalším d:ě ji se. Markéta na večírku, do Foustky skutečně zamiluje „
Foustka jí působivě líčí, o*čem přemýšlí, mluví o tom, že moderní
člověk v sobě popřel všechim, c-.o ho jakkoli přesahuje., že. nyní s
hrůzout pozoruje, kam se. svět. žene, zbaven vyšší autority. Markéta
je. okouzlena® Následující! milenecká scéna Foustky s Vilmou nás poněkud zaskoičí - zdá se.,, že Foustka o Markétu vlastně nestojí, ž.o
mu zavedený vztah s Vilmou, docela dobře vyhovuje. Také je jich. milostný stereotyp je přinejmenším* neběžný: nežár" ivý Foustka předvádí

- hraje - žárlivou sc¿mu A varuje Vilmu, žc má z-. těchhle "etud" strach:
riá pocit, že v něm předváděni žárlivosti budí cosi: temného. Skutečně
na závěr obrazu Vilmu surově zbije, když se mu dostane podnětu: k žárlivosti, opravdové. Druhý den ráno ale přijdou do ústavu- spolu, zjevně spokojeni jedc-n s druhým, se společně prožitou nocí o
Primář a jeho zástupce veřejně "odhalí11, že se Foustka nejen už
•dlouho, zabývá "nevědeckým" studiem, ale že dokonce navázal styky s
podezřelým ''elementem z pomejí pavědy". Markéta se Foustky zastane:,
je ta čestný člověk a zabývá vse otázkami, kterými bychom- sc měli vlastně zabývat všichni, hledá vyšší'mravní autoritu... Je na hodinui vyhozena a Foustka - mlčí'.... Markétin vstup oddálí definitivní' rozhodnutí a Foustka mluví o tom, že doufá., že jeho věc bude nestranně posouzena a spravedlivě rozhodnuta.
Prii příštím setkání s Fistulou mu vyčítá:, c.c sc sběhlo-, tvrdí, že
už: ho nechce nikdy vidět, ale přesto znovu naslouchá jeho argumentůma pad jejich, vlivem sc rozoďne využít obvinění vzneseného v ústavu,
ve svůj prospěch;. Sty Iry s Fistulou v ústavu přizná, ano, zabývá ,se
magií - ale dělá to jen. prota.? aby mohl účinněji bojovat proti pověře.. J-akc by mohl bojovat pr.oti něčc-mu., co nezná, a nemůže tedy napadnout v nejslabšía hodě? "Přesvědčil jste mne, že t.u šlo o pouhé nedorozumění," odpovídá mu primář, a oznámí překvapení: příští večírek
v zahradě ústavu-, bude kostýmovaný. Ráz: sabat.
Při večírku.drama vyvrcholí. Zahradou, v níž všichni - kromě Foustky - v párech tančí a pbvídají si nebo se líbají, bloudí zešílevší'
Marké-tu v noční košili s razítkem psychiatrie a zpívá Oféliinu. písničku; Foustka se pokouší navázat, rozhovor alespoň s- níi, ale ona ho
nepoznává, žije ve vlastním světě«
Primář Foustkovi sdělí, že celou dobu věděl, zc -ho Foustka vodil •
za nos: Fistula, který na zahvízdání' vyleze ze křoví, je primářův
důvěrný přítel a externí spolupracovník. Foustka musí odejít £ ústavu. Říká: "Byl jsem: domýšlivý blázen, který si myslel, že může z čťábla těžit a přitom se nu nemusí upsat i Jenomže cíábla, jak známo, obelstít, nelze." Nahlédne sou naprosto prohranou situaci a rozhodne se
k útoku. "Chci skrze vás," říká-primáři a všem shromážděným účastníkům večírku, prakticky tedy všem postavám hry, "obvinit pýcha, netolerantní, všeho schopné a jen sebe -oaru milující moci, která vědy
používá jako šikovéha luku. na vybití všeho., co ji ohrožuje." Nyní už
nic nepředstírá, už se nebojí následků. /Stejně už žádné další přijít. nemohou./ Primář - ani nikdo jiný - si s tím ale těžkou hlavu
nedělá. "V zemích bez: cenzury dnes trousí.takové věci podél své cesty životem každý zručnější sportovní novinář!" odpovídá. A všichni
Foustkovi zatleskají a dají se do tance. Zmatený Foustka, který by
rád: utekl., však není ušetřen, ještě poslední pohromy: jeho kolega Kctrrlý přináší k oživení sabatu, mísu s planoucím ohněm - a zapálí Fous trk CTÍ: plást., takže se s tímto Faustem.konce dvacátého století loučíme. v- oblacích dýmu-, které zahalí celé jeviště.
Divák je otřesen. Anc-, Foustka se nechoval zrovna nejlíp: .snažil
se podvést, svoje spcluprac.ovníky, lhal. Na Markétu se v rozhodující
chvíli vykašlal. Zapletl sc Fistulou, jsa přesvědčen, že je dábel.
Ake přec by měl. skončit tak hrozne? Vžáyt i člověk, který ohybuje,
se může. napravit.: copak pro něj není žádná naděje? JL zřejmé, že je- •
ho neštěstí je jeho spolupracovníkům úplně lhostejné. Všichni se ad
něj:, odvrátili, baví .se po svém. Jediný, koho Foústkův osud zajímá.,
je divák. A v torr právě spočívá smysl Havlova Pokušení - divák patří
db hry. On je ten," který má být osloven. Ve světě, který nám drama
předvádí, není soucitu. Airtor apeluje na nás. Naděje pro Feustku je
v. divácích. Naděje pro svět Pokušení je v těch, kde ho sledují. Diváci musejí rozlišit, v* čem je svět dramatu odlišný od našeho, my
sami musíme vyluštit., c.c vlastně v tom ústavu schází, že to tak
strašně dopadne.
Goethův Faust - r;a rozdíl od předcházející' faustc^ské legendy a

¡vLuprCLo výcli divadel - není zatracenA nevezme ho čert;. Dojde odpuatěK
se ovsem taká ďo spolku; s ďáblem čistě pro svůj prospěch,
z
-ouhy po poznání: V alky německý básník cítí tuto touhu ÍIG po.uátkizi devatenáctého století jako mocnou, vzpruhu, která; Člověka p.ohá>
vpřed a přibližuje, k ideálu:, k Bohu.. -Proto- svdmu hrdinovi ďá vyváznout z dábolských tenat, přestože se svou sázkou; s Me.fistofelcmcď. Boha odvrátil, Je jo touha po poznání.',, která ho dovádí k pochopení
světa.a snaze začlenit se plodně ď.o jeho vývoje, Fausta vyviňuge.
T dnešním světe - vo světě Pokušení - už tento dualismus nenacházíme, Bůh., síla dobra, tento, mohutný kladný princip, zde neexistuje.
licii,. které Václav Hc.vj.1. předvádí" na jevišti, žádného Boha neuznávají* A dábclské svody jsou tu jediným, co člověka ovládá.. Každá z. postav/je během hry mnohokrát směšná, divák se baví; teprve po odksněrrí). si uvědomujeme, že v nich postrádáme jakoukoliv lidskou vzájemnost,
láska- Foustkova milenka Vilma ho celkem bos. skrupulí vymění za tanečníka - a my j.sme náhle na pochybách., kdy se to vlastně stale, zda
sc to nestalo dřív, než jsme to viděli na sc.éně. Lorencová naprosto
bezostyšně vodí zarics:Neuwirthn i Kotrlého, primář'po marných, námluvách": u Foustky rychle vezme, zavděk Kotrlým, který se'mui úlisno
v.lichoouje ďo přízné. Všichni jsou. jako partneři zaměnitelní-.Mkdlc
v/3 svém momentálním partnerovi nehledá druhého člověka} který 3e k
rrřna* vztahu jektourý ho potřebujícr aby spolu naplňovali vskutku', lidský vztah. -- všichni hledají jen- objekty páro své uspokojení, V tom
:coby dramatu- Bozi přítomnost, v sobě popírají svými skutky. v tomto. ústavu, se nikomu; nemůže, dostat soucitui,. protože jakmile už nekďo.
není použitelný3srtr icí význam, přestává vlastně' pro ostatní existovali nejen jako. nožný objekt zájmu, ale. úplně.
P/okoušení pr.oblematizuje také. touhu po poznání, ono vzepjotí,. v něž.
Go'G:te. ¿řešte doufal jako v osvobodivé. A. není divu,« Což M čís uái věda"
mnohokrát neprokázala z.a těch- sto padesát liet, jak snadno je zneužitelná? Poznání' samo o sobe nic, nezaručuje, vyzkoumat se cl.a ledacos.
ď:-d.rncu- zárukou skýtá přero-e. lidské svědomí, lidská odpovědnost za to,
cc je možné poznáním natropit0 A to> neplatí' jen pro vědu. Foustka si
v!.že spočítat na prstech;, že to,, co říká. MarJcétě, pro ni může oprawJjixí rněco znamenat, a že, toto> poznání může vést k jejímu zničení, pok u d si je nedokáže nechat pro. sebe. A ve chvíli, kdy se to stane,
není ochoten stát ani. za ní, ani za svými vlastními slovy. 3 líto.ale bes: rizika, se pokouší vše zamlžit.
Váciiav Havel ukazuje obraz, našeho světa. Všichni se tam poznávál.>: vidíme tam svoje- zaměstnána.', svá rozhodování, svou směsnost,
rva selhání i svoji nedostatečnost.. Těžko; říci, v kterou chvíli se
tc.T.,:náš; svěť1' mění ve.- vlastní karikaturu-. Možná už to tak vypadá
i ve skutečnosti? Jsme už sami karikaturou1, člověka?
,
Myslím, že na. Myslím, že je to: apel.. Varování'. Všichni si tak
čij. onak. zahráváme s' čer.tem. Václav Havel nás upozorňuje na to., cabychom měli dávna-vědět: že žábla nelze, oblafnout. Nelze ho využít
a vyjít z toho- se zdravou kůží'. S ďáblem1 se nesmí sjednávat pakt.
..v nemusíme, uvažovat, jen. v těch dávných kategoriích. Bůh a dábel. Foustka, který se z obavy o kariéru. Markéty nezastane, ztrácí jednu ZT~
r.výcfo lids3cých: dimenzí:, ochuzuje sám- sebe o soucit, o lidskou solidaritu«, JG potom zcela v logice věcí, že se nikdo- nezastane jeho:
kdcd by byl takový blázen? Svět přestává, být sv.etem lidí a stává se
světem- ústavu-. A' jeho řádem- je Markéta odsouzena, nikoli fátem fauvstovského> motivu-. Svět ústava dříve ci později své lidi šuveréně ovládrrc. Kdo.se veřejně vymkne této přetvářce, je zničen. Kdo je
-včďčen, žc se jí vymknout chce, je zničen. Jestliže se nejyyssím,#
•••o člověk uznává jako; autoritu, stane Primář, jesliževjsme poslušní
nouze moci, a nikoli mravního nároku, zahráváme si s ďáblenr a skončíme v pekle. At už je jeho oheň symbolizován na jevišti, ohněm skutečným nebo mrazem vzájemné lhostejnosti. Nebo snad není peklo, žít
^jr.i lidmi, ktc-ří. so navzájeim neustále podezírají , a kteří vědí, že

uniknout, obstát, nohou- jen za cenu zničení druhého?
^A když tedy cestou- z divadla uvažujeme, co měl či nemel Eoustka
jdělat-, aby to s ním tak strašně nedopadlo, nutně se dříve nebo později dostaneme, k otázce, zda to tak trochu takhle ned.opadá i s
-iámi0 A. co bychom měli dělat my. Je-li svět opravdu takový, jak ho
ukazuji v Pokušení - říká autor - pak není naděje. Ale v divadle
přece, není jenom jeviště. Představení se účastní také diváci, a
těch. bývá-víc než herců. A teprve jejich pochopení může dodat dramatu Pokoušení rozměr naděje.
Hamlet říká o smyslu herectví - a snad to můžeme vztáhnout na divadlo vůbec - že je núčelem' bylo a podnes* zůstalo, aby přírodě jaksi nastavovalo zrcadlo. Aby cDobrotš" ukazovalo její sličnost, zpupnosti její vlastní, pokřivenou tvář a celé. době, jak. vskutku vypadá
a jaká; je." A ještě: "Slyšel jsem,, že duše provinilá v obecenstvu
jen- pouhý výkon herců často už tni do živého tak, že prostřed' kusu-,
veřejně vyznaly sve ohavnosti." A Václav Ilavel nám. v Pokoušení, věru
nepředvádí kratochvilnou historku: vrchovatě naplňuje oslovující a
apelující smysl divadla. Jc. to velký umělec.
leden 1986
rlra se jmesuje POKOUŠENÍ v textu je uveden název
chybně
.
x x x x x x x

totální, nasazení
úplně' cizímu« člověku*
řek: sem. všechno o svým životě'
protože ho to nezajímalo
včera jsem vyprávěl bratrovi
o válce
svý' rodiče
uvědomuju. o totálním nasazení

{
!
i

xr-tý lásce z planety Z'emě
!
sem vykládal o totálním nasazení
je. úplně- zplynovaná jak se pohybuje
mezi narkonanama a vcxlákama
v průjezdech kde jí plivou na nohy
zatímco cna v''lčí na koni
j
někde, mezi stih omanem a tím ostatním j
uvědomuju jí protože ničemu nerozumí [
ona je modelem český verzre
)
naprostýho vyvrhele
j
o čemž: už. informovalo i Rudý právD
j
v nedělní-, vále.ený. příloze.
j
na str-. 4
i
j
v totálním nasazení
j
vykládám každýma o válečným, stavu
i
ale no jo i nakonec, kaohnatka
vtělej; se v labutě,
jenže to mi nic neříká
ačkoli sem nežnej
v totálním nasazení
J * Tma

pr¿s čtenáře

_____

Informací o avantgardní rockové scéně je bohužel stále nedostaa proto jsem nadšeně přivítal článek o "Rockové melancholii Joy
- vision". Kýslísi si, že byl velice zdařilý, ale p G sto bych si do)lil upozornit na jeho určité nepřesnosti.
*
.
V úv-odnín slově se cituje: "Mezi." hejvlivnějvší kaltrv:vní skupiny
L.1..LU pátraly .Sox-.Pistols, The Clash a Stranglers." V případě Stran- '
bych si dovolil oponovat. Některé prameny sice počítají Stran.e s do puiik---řob}covéhc ppóúdu, ale- jako jeho výrazné představitele
••2:1 je rozhodné! neřadil.- /Ña rozdíl např. oď Jam aDamned/. Politiobsahem punku, rozhodně není interpretace Hitlerova díla. Bezeměli zpočátku i Stranglers svůj hudební přínos, který se však
rychle přeměnil v"továrnu ha- peníze". Snad žádná skupina nevylila tak rychle laviny punkóvého linutí ke- své publicitě jako oni.
Dále se dočteme: "Hudba post punkové éry Nové Vlny nejvíce ovliv•lu skupiny jako Joy Division, Siouxie and-The Banshees nebo třeba
^erická Patt,i- Smith, později The Residents a- Tuxedomoon," 1.Smith
isob'ii'a v_ \>f Yorku 'od roku .1973 .a v róc'e 1-975 /•/ vvdává jednu- z
=jlepších punkových desek vůbec - Horses'."/Takže poc ušty nejen z E"cpy i/ Současně působila i skupina Eesiclf nt /1 973-Hollywood,p.San
>//• Proč tedy později? v ždyt Residents začali se svou "výchovnou
Lr^ostí okolo své značky Ralph Records v dobo, kdy např. Joy i^iviještě vůbec neexistovali. Právě pod jejich vlivem vyrostly skuC hrome, LIX-oQ a Tuxedomoon.
'
~ . \ , . •
•
.7 závéru, bych chtěl vyslovit ještě svůj názor na tvorbu skupiny
c.v- Orderc Srovnáním jejího 'repertoáru jsem dospěl i: názoru, že má
náčine kolísavou úroveň. Tc-nto můj názor ještě podpořil pohled do
ibříčkň nejen alternativních, ale i oficiálních hitparád. Patřím k
5 štastnejší části československa, kteri m2~moznost sledovat pro;omy nomccké televize. Tato mě'svými pohledy do žebříčkové hudební
-ivjy Ameriky, Anglie a Německa zcela utvrdila-v názoru, žc
jsou
j.á*Solyc Přesto New Order nalezneme- např. v loňském červencovém žc-bíčku řftlS, dokonce čtyřikrát umís-tenéi Jo skutečností, žc sice třicit V žebříčku nezávislých, alo nasnadě jo otázka, zdali tzv. žebíček "Independent" jc vůbec zárukou nějakých, hodnot, když zde scusnS nalezneme skupiny jako Dopcche M ode, Sv/ect nebo T.Rcx.
Všichni jsme si vědomi, žc historie ignoruje současnost a deci nunc minul o-st- Proto-si myslím, žc toprv.e budoucnost rozhodne a
; ryj ví na otázku jakým- směrem sc budou Now, Order dálo pohybovat, a
oWf budou mít vliv na hudební scénu 30tých lot.
-n

la-přečtení článku k opatovskému koncertu Mico, oď pana Z.Náiaka,
měl ten nepři.jemně vtírajícíse dojem, že tu mezi námi opět. cho' tajerane moudrá osobnost, osobně si dopisující se samou spravedlertí^ schopnou, jak sám píše, cítit "české vášně bičující sál" či
z\é emoce" a dokonce i cosi: jako "češství" a to vše, prosím, sto-

L, osobně koncerty nenavštěvujíc., jen si spokojeno a škoJc
\ib3 Line rucs2,e a hlavně do. toho tak zázračně vidí, jak to tady i
C.j uie nebylo * Ta polemika, at pan N. odpustí, je podle mne hrozná
'.c:-.-sl ná3 čiší z neuspokojení nad tím, že jak se vyjadřuje: "pra.¿c,: dortali lekci" 9 'a že byl koncert "posraný návrh od začátku",
'-'• r
ce tu r.áme co ss týče kultury jen o trochu veseleji jak nů
o'., "nsMých hřbitovech, /kde přece s dechovkou a varhaní hudbou ta1'/
jí/, to ví každý,
že sem' někdo takový jako Nic.o vůb.^c
:
;Lt;"L c že opravdu kdo chtěl a měl štěstí jí mohl ten jeden vocz::
j). C: O^otov.j spatřit, to je myslím věc docela hezká a potěšují a í a
nuže být i příležitostí k různým úvahám nad zdejší pořadai1
slx ú.vcvní, jak to dělá pan rJ, Jen si-myslím, že je článek para
t-r.cchu zbytečně moc hysterický a ve své podstatě dál rozšiřuje cr\v.
r.tmo •.róru vzájemné nevraživosti a hašteřivosti, která jak známo jc
•^ t. :>i;..lid známkou provinciálnosti a podrývá v lidech chut cókol: v
ďčl-iil. Nelíbí se ni, že pan K'0 napadá pořadatelé,: není to snad důle•i.té jaké byly podle něj jejich osobní pohnutky,, ale koncert přoao
j'oiz.by?-r a opravdu až příliš normální včetně málem r.Q.zštínnutýchi^ř.v
:r~L nil 1: 'lidem lezoucích po hromosvodUc Jinak at mi pan K, odpust*:',
:;á jr.em ha rozdíl od. něj.-na koncertu byl a žádný specificky č^sk';
emccfe; ne jsem schopen:vnímat, Já vidím jen různé lidi různých povili
a^aharaktéřů,-pakliže se vůbec nějak projevily. Byl jsem zvědav
nuaikuva ňé iia to, co dělá či má dělat publikum, vůbec.; mě to nezn--u.roj.p. jestli, jak .se vyjadřuje pan N. "kolaboruje",, či se podbízí
nc-ba- ncpoďbízí a tleská naprostým úletům. /a j;aký má taille poznámk,,
proboha vztah k' Nico?/. Já.osobně jsem posluchač, pro muzikanty, v
nikoliv' posluchač posluchačů. To, c.o mě však na článku pana ťí-* nej"-"ícJudivuja,'.je. jeho obzvláštní schopnost vnímat onu "českou realitu.'1, "Čepkou netoler.antnostv prostě" " češství"- atd. Tyhle pozriáml y.
kterými uP,d dodává svému.'článku té pravé, burcující závažnosti, -ni
opravdu vždycky tak strašně dojmou jť zvadlé fangle na hřbitovním
jmstišti* Myslím si, že člověk určitě'má právo nenávidět noco, _;ÍG
7cvužuje za špatné a je jeho nenávisti lipdno a že se musí protři !,o
mu- ozvaL« Ale na naďávky do češství na to opravdu' stačí kdekdo,
l.y chci říci, že zaela určitě na "zlé. emo.ee" či obecně na nosná; cnl i : . o 1 aboriinctví či jiné. lidské neduhy nemá zdejší prostředí^
?. lidé zde žijící, tedy, jak c.elkem správně definuje pan íi(, pn. :
výlučný patent, to se odvažuji tvrdit bez zvlášt rafinovaná
polemické zručnosti o Vždycky jsou jen lidi těch.nejrůznějších oh,:'?, .
kt.T.ů a úrovně, ^akož i v každém- člověku /pokud tu schopnost nor,Ir?.
"i?;/ cj to někdy sakramentsky hádá. Nic. není černo-bílé» A čorne -bí
.in
Hmm, Snad na závěr dodat, že v. té poslední fázi koříce v la,
'<\y j-v.3 uslyšeli HUDBU ¿sem si zase už po tpllkáté uvědomil, jc.*:
říirrifí tn osmámělí 'od licí takto umělecky svobodných, živých, ňoodk.u
Izr.-ýCÍL. osobitých,, každý jiný jako strom, a- silně•oslovujících, ->.>i
jr. to tu až na vzácné; výjimky- tak neuchopitelné, a že to je vlastní
-..a jočniná vážná věc. která stojí za to aby'se nad ní člověk rrm:.•
joooooooooo
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Abychom přiblížili našim Čtenářům duchovní
atmosféru šedesátých lot, která zaznívá v
textech Milana Nápravníka v posledním albu
Plastic People j přinášíme ukázku z Náprav• • níkova.textu'Předmouoha a ukázky z tvorby
Věry Linhartové; ¿nes Šijící v 'Paří&i, která byla jednou z nc jvýznaime jších postav
utvářejících tehdejší duchovní klirr.a. Verše
jsou z nepublikované sbírky Důmjjro má lásky z poloviny šedesátých. 1 et 7 PR o z u~ Q br a dni
řeči /1 961 / r.ovnez dosud nouveřejnonou,
•• • : přinášíme na pokračování«, v.

• Nápravník Milan - 28. 5.« 1931 Havlíčkův Brod. Básník a prozaik
" " surrealista orientace. Studoval na gymnáziu V Havlíčkovo Brodě a v Praze, poté dramaturgii ria filmové, fakultě ALIU. Po absolutoriu r, 1957 se stal,redaktorem Čé*televize v Praze, od r.
1960 redaktor dětského vysíláníOd-, r„ 1968 Si jo v zahraničí.
Spolupracuje se západ on emeckým rozhlášeni- V letech 1956-oli clen
surrcnlist v skupiny .Dc-butpval r„ 1 962-y iheditním sborníku Objekt
Spolu'G V,Uffcnbergrěm vytvořil magnetofonovou montáž Obraz
11
ješ,;. nepředstavuje' kamna /1 962/ a sám uspořádal magnetofonové
pásmo poezie Antologie 1962, Fragmenty 1,963 a Fragmenty 1964.
V první polovině šedesátých let organizuje v rámci pražské surr
skupiny rocitační a teor. večery v klubu Mánes. V r.1968 organizuje spolu s německým surrealistou Hordbertcm Beckcrem vý• stavu imaginativhí ho. Ú&ení v 1 Bochumu. >SpolJ S nim v r. 1 980 vydá' první německou antologii české a slovenské surr. poezie "/vus
don Kasematcn dea Šchlafs". Se svými černými vitrínami, obrazy,
-'•kresbami a inversážemi sc zúčastňuje .řady výstav ve Francii,
Anglii a v NSR* Publikoval v -časopisech Tvář, "Sešity, Akzente,
Les Lettres Liouvelles , Change Phases, Ellobbre, Torzo Occhio,
ODUS, Svědcctví atd.
Bibliografie: Básně, návěští a pohyby /1966/, Moták /19.69/,
Kassiber /1 969/, Beobachtiingcn des stehenclen Laufcrs /1970/,
Vůle k noci /1977/, Do obrazu./1 979/.
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Milan Nápravník

Nabral jsem sil. Zvrátím se na záda. Zvrtnu* se na nohy, všechno sc
zváni o Všechno sc popojďe, všechno se polepší, všoclmo sc pokácí,
zootácí, zpění. Kdybych měl krávu, mohl bych psa. Mohl bych namouté
psa jako- tele i Kdepak jc žezlo? Zálené brýle! Kdo jc tuCt Ticho, Kámen.'se neozve. Udělám krok. Jsi tu? Knučoní. Půjdeme spolu zas na
onen. světe Katéhriu; ruce a zaplazím .jazykem, udělám krok a tisknu se.
ke zdi, udělám druhý a cítím dech na schodech, pes leze přede mnou,
-a mnou a pode ranou, přclcz-u šišatou hlavu. >a ruku a- šumějí jezu- a ^
písčité dr:o. Pes sě'ťuJbrodí a brodím sc za ním a všechno se rozlé-zakdákám *o -pomoc. =. anebo.no> Hej říaopak* Posvítíme si. na ty
dole: Prolez cm ty jejich výdut.é v nosci Výpadem uchem. Opuchnan
íišc si zaklepu na prázdnou krabičku, nic sc tam nepohne,
1
sán jsem- svým sluchem-- D ! naoadne vylézt si na obraz, udělat mušinec., kochat sc uměňín^obraz," jenž zc^hvívá hlubinným smyslem, -idír. tu dvoreček, v

koutku- dva kouši. Jsou jako živí. /Mrtvý je na mrtvém*/ Nehybné hlavičky zakleslé za nožky, napjatá křidélka, shrnuté ponožky, v koutku dva v bezedném, smrtelném, objetí. Jeden spíš bez dechu.'Dvě slzy
dojetí. Zamřeli na dírce starého sýra. Vpravo 30 tráva. Tři něžné
kořeny. Vlevo se ukrývá mlčící rádio, znamení, v pozadí nebe, jož je
z ocele. Mraky. Kape tu voda. Mraky. Jeden má hlavičku rezavou kuličku. Druhý_má za zády zelenou travičku. Jeden má opuchlá křidélka.
Trampota, .běží tu bez linuta, smrdutí, nehnutí, vyhledám koblihu. Kručí mi v břiše. Ke chci už-, aby mi... ledaže... tiše *
Jen. mě tak .děsí. Jen ne tak straší. Jen mě tak haraší, tlačí ně,
plaší a možná žc spí. Možná .lže sní. -hec o se hýbe a něco tu uhýbá?
něco. se mění.'a trn es e, nahýbá, všóchno se nic. Třeba si hraje". Třeba mě neslyší, nevidí, saje. Přelezu bolavé břicho a zakopnu. Možná
že slyší a mlčí. Hučí. Možná že neslyší, raší a pučí. Oas má dost
času. Třeba mě.hledá. Možná že hvízdá i na prsty, mává a nese si
lampu. Vy-si.tn signály. Srní mi v hlavě. Sto jím tu bez hnutí. T.da mě
JU k čemu "A za co? Nenutí. Všechno se "pomalu vrací a převrací, všechno se vyválí ve vlastním kalu. Všechno tc'vyčkává, všechno se
přebírá, všechno se rozpouští v přiblblém žalu. Zatím se napasu.
Kdyby ho nebylo? Chvíli jen přemítám. Jak ho jen ukroutit? Jak. hc , _
jen: protrhnput,'. zdrhnout a zaprout.it? Jak ubít čas? Jak se ho žhavit? Jak ho' tu strhnout a rozažrat? svalit? Zvrátit še na' záda?
Olíznout, křidélka.: .Řádně si zablátit uvadlé nožičky, tam mezi prsty
a důkladné oskrabky/, zaprašit hlavičku-, zakručet v břiše. Vylámat
zuby a vytrhat..nehty a naleštit zadeček. Tvářit se h r o z i v ě U d ě l a t .
krok. Udělat, půlobrat, zvolna^sé. připlazit pod schody, čekat. Čekat
tu v/ úkrytu, až půjde- okolo. Čekat a případně potichu hekat. s
.
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Stále jen vzdech. Tráva a mech. Železné tichoučko, proutěné mlčení,
prskání do hrsti, syčení, mečení, bezuzdné kvičení, závratné klečení
ohmatám přeď sebou půl metru bez- konce. Mám se dát přece jeh do zpěvu? Do tance? Někde tu musí být nějaké cosi. Někde 'tu musí být nějaké volání o Někdo tu musí. být. nějaké tanutí, nějaká snaha se domluvit, Do rance.- Je tu to cosi. Bezedné hledání. Bezedné míníní, ztrácení, sedání.' Jíl mezi prsxy. Travnaté trsy, Bezbřehé volání, beztvaré kusy. Zdá,se mi někdy, že všechno zas znova, že všechno se obrací, končí a nevrací, někdo mi přeleze nohiv a nehýba, nehýbá, marně se rozmarně převrací, dlouho se nehýbá, dlouho jen stín. Copak
tu opravdu nikoho nevidí, nikoho neslyší, nikoho necítí, copak tu.
opravdu nikoho bez sebe, nikoho neničí vzdálené vytí?.«. Vlezu zas
: věk o mu do ucha, zalezu,, vrtám mu v hlavě a někudy vylezu. Kdybych
byl býval byl věděl, co vím, byl bych byl dávno už sám nějak hleděl,
jednom s jedním. Chvíli bych vzpomínal. Zapomněl na co. Historku
o čem? O každém jiném. O každém samém. Historku o všem. O něčem živém« Nějak se zachtělo, usedl na práh a založil ruce a chvíli se
díval a chvíli jen. přemýšlel., chvíli snad vzpomínal, zapomněl na có.
Historku o tom. S jedhím a bez konce, co už jsem pověděl. Pověděl
všechno, co věděl a znal. Ducharnor motání. Věčného dou£ání. Věčného
věření, měření, couvání, kolotoč chtění. Dusátec poznání. Lezení pov
kluzkém lešení snění. IC čemu jsou slova?" K čemu jsou věty? Ií čemu
jsou souvětí? Jsou nás tu tisíce: .Nikdo nic. neslyší, každý tak křičí
že všechno'se ničí. Rekviem*pro plíce."Ka^Qý má nakonec svá vlastní
slova a své vlastní dohady, své vlastní p o s k o k y k a ž d ý má, nakonec,
rvá vlastní šahání, své vlastní hrky a nateklé krky. Každý, se snaží a snaží se, clrmolí, každý se zasmolí ve vlastním sahání. Přelezu
nahnilou nohu a dosti Vylezu na mycí houbu a. sedím, sedím a přemýšlím: bylo to 11cjednou. Bylo tc, nejednou., jednou- a pojednou.
„ .. .

Linhartová Věra - prezaička, básnířka, kriticko
ho a slovesného umění. Střední školu vychodil:?, v brně, Po
maturitě r. 1-955 studovala na filosofické £al:ultě v Brně dějiny umění a externě estetiku. 1960-61. pracovalo na Krajském středisku památkové péče v Brno a Pardubicích, v r.
19.61-56 v Alšově galerii na Hluboké. Od r« I 966 so věnuj o
výhradně spisovatelské práci. Po srpnu 1-|68 emigrovalo, žije ve Frgncii. R.1968 obdržela cenu nakladatelství Hlodá
fronta. Členka 3ČS a Svazu čs.výtvarných umolcíi. Publikovala ve Výtvarném umění. Výtvarné- práci, 'p/váři, Uni&u oj*
V letech 1962-66 spolupracovalo s.- pražskou 'surrealistickou
skupinou: účastnila še megnetofonavýcli ^hřiVvc.k, sborníku
Objekt 5 ajo Přispěla do; literárních sborníku Podoby 1-?u
S PuHcudkcm uspořádala' katalog Hluboká 63, s F.Šmcjkolcm
katalog Imaginární"malířství 1930-19l>0 aj, Napsala obsáhlý
doslov ke. iiř.e doopravdy Richarda Y/einera. edičně připravila výbor z poezin JJIeislera - Aniž by n ^ t a l viditelný pohyb /Toronto 1977/. Spoluredigpyala^ líOírmiage a Mikuláš Meči ei:v Jo zastoupena v knize Pvlge
' Tschnchischen a
připravila antologii tc-xtůrte^-Gran -Jeli/'
Bibliografie : Tueziprúzkum íic jblííi uplýnulého^/l 964, WSlí./,
Prostor- k rozlišení ý'1 964/, Ro.sprdvn -o sch# pj; /19&5/', Obřadné řeči za blízké a vzdálené' příbuzné/I965/. Sum daleko
/I966/, Janus tří tváří' /1967/, Přestořeč /1966/, Nastolení
krále /1966/, aj.
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Jednou váni postavím moje lásky důmjednou dám upadnout ostatním' příbytkům1
jednou sám vadnoucím 'doplanu ostatkům
jdoucím neujda hodinám ani plynoucím dnům
Klinoucímu ostří se nevyhnu mé klásky
snům
žhnoucím v pustinách lebečnícil mé vlásky
rtům
lhoucím v dutinách mých úst ten pro mé lásky dům
Hryza a hlodá v kuře nedorost létlo stromu
erozí rozleptá kov ještě než mpc-t-55-. -skl-eBc
rve v cáry pevné sukno ďósud1 •ncstrizchého plást»"
echo roztříští d|~ív než narazí o skalní. ab^nu •
Z vážnosti kašpara má
jé&'sStva sč-počald;číhystat
:
elc£ií
A v zárodku úfcinďk fffiSf .
v
• . Vi ' . , •
: •
•
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^ A l e ^ d ^ v ý m ptákem
Ale .šero
splývá
Ale šílenství čeká
Ale Šestého v řado

.
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bývá s?.iUtno 5 v aáktt .-o f
i když, š'e zvolna straívé i toho'%ďo 'ke iió ,-lská . •
políbí v -rózkyctlér.* sadě •

Pouhý: nepatrný st-ý-tmž-albuzí
odloučenému být v jedno s touhou;
Louži pouhou lasturou v písku hloubí
odlévaje v ni mořeV
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Mlha pokleslá z.tad až k vrcholkům strmých hor
le.zavý déšt a svištění do údolí
Ční jenom kamení
Encdán ztrácí pýr a odlétá
níž, po stráních aniž se zakořenil

Mor na město v němž. nevynechá dům
Orfeus kráčí nazpět v návratno
račími kroky mu chtějíc: uznmout dar
Fénickou krajinou přeď. ním zachází ^pěv
Eurydika je sama Krok vzdalující se
úzkou tmou ve vzrůstajícím tichu
slyší pak přicházet a stále tišší hlas

Medově sytý vzduch vinných zahrádek
eukalyptová vůně světle černého nebe
Dejte mi pevný bod abych jistěji spad
Eadem semper kus-á laškovnost : sebe
kdy sotva :budu znát víc nežli přeď časem

Spálený do dřeni výhní příliš suchého'dřeva
tká jemné, předivo- plamenů aby pak
ryzímu ustoupil žáru nepoznávaje čas
unikl kroužením kouře vstoupil ke stropu
snesl se popílkem k zemi ' prolnul par
krátkodobou pout k mrakům a zas zpět
aby utonul v louži' pokryté spletí řas

Jinou cestou sem přišlá a z d.alekčho sna
řízením vyrušená zas jinam zpátky míří#
Na vodě nezanechá stop ač kráčí častěji
jitřími písčinami Příboj vyvrhuje. z^dna
řidnoucí medúzy plavené, neznámými moři
Na pěnách vln se jiskří a ten sen chvílemi zdá se jí

x x x x x x x

=—=Časopis==========JEDNOU NOHOU====

leden 86
brožovaná
vazba

V lednu letošního roku
vyšlo dvojčíslo 3-4 tzv
nezávislé kulturní reví
s-příspěvky těchto auto
rů: Singer, Sheohard, T
Ikien, Beckett, Mácha,
Zemanová, Brabec, Vydra
Němec, Topol,Lukeš,Černá, Wilson, Havel.

strojopis A4
206 stran
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hroužíc prsty po lokty vzhůru dlaní
asymetrií vln
Soužením nesoumořitelnost počínání
odměřuje : písčinou se plouší stín
u-vody stópen v klínu..klín 'se dlouží
lože je louží
objetím lastury moře
mJ
.' - • * žhnoucí
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za blízko i vzdálenější příbuzně., kteří odpočívají v pokoji.
S použitím .známých, obratů - 1
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Nakonec ^ustávají slova-, a olova jsou slova-, což samo o sobě už štaci víc. nc:\ dost. Jsou přesně totožný se 'slovy-a nikde se od nich neuchylujíc Sňatí se může zdát podivné toto z jištěni, totožnosti slov,
ale není o nic divnější - jsem si jist - než základ.ní logická poučka,'
že totiž A je A, nebo prostá skutečnost, že jedna umocněna na prvou'.''
je jedna* Začátky bývají obyčejně skromné, a výchozí poučky nejkrkolomnějších soustav jsou až lc -smíchu zřetelné a samozřejmé. Ale města
někdy lehají popelem' i z'menších příčin, než je přeskočivši jiskra,
a pak, je vždycky lip vyčkat konců, než smíme zamítnout z.-.iklady,
—— * i
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Slovo přichází k Věci, opisuje ji kruhem, vymezí její místo a zase
se vrací k sobě, kam se nenávratně propadá« Tak ale kde mu potomvzít konec? Odkud nám přichází-slovo, a kam se pak zase ztrácí, když
už opsalo ten kruh, vymezivší věc jednou provždy jasným .obrysem? Kde
je konec, slovům? - protože zcela jistě je nelze brát vážně na té okružní pouti, kterou konají kolem věcí; ale sotva záb*lesskem je lze
také postihnout v okamžiku, kdy-se zjevují z prázdna, nebo se do něj
propadají«, Kdepak asi zůstává život-slov, když to, co zůstavují při
věcech:, je jenón nepohnutá stopa, nepřipomínající ani vzdáleně živý
tvar, který.ji vytvořil. Jaká.je říše olov a jak slova opravdu žijí
- to jest, jak žijí nejs'ou-li právě-nucena být svoxlem v temnotách
/určovatelem věcí/ našeho pochybovaní o cvr'tě? Jsme uzpůsobeni ha :
míru věcí, a proto taky nevíme, nic. Je. třeba nabýt rozměru slova neříkám dorůst jej, ani se k němu. zmenšit - nabýt rozměru .olova, aby
_ s ním'mohla být řeč: slova jsou totiž velmi -skoupá na slovo. - neusilujeme proto o řeč o slovu, ale -o řeč se-slovem - "usilujeme" , to •
je řečeno ¿patně:-byli bychom navýsost.štastni, kdyby se s .námi^slo
vo dalo. třeba časem do řeči. Za tím účelem hó oslovujeme a snažíme
se ujistit jeho totožnost.
Názory na otázku po podstatě.,slova "jčou neobyčejně- zmatené, jak ani
jinak nemůže být v otázce zásadní .důležitostiAle přece si nemůžeme odpustit, abychom nezaujali-.stanovisko k-jednomu velmi rozvířenému názoru; tak rozšířenému,7;%že 'už jen z jeho obecné použitelnosti
musí vyplynout podezření, nenírli. v'podstatě pochybný« Je to ten
názor, jako by slovo bylo výrazem, vyjádřením myšlenky, tedy vlastně
její' odvozeninou a důsledkem. - Kemohu se s tím smířit: daleko spíš
mi připadá, že je myšlenka 'důsledkem neznámého slova, které slyiícc
neslyšíme, a že si-myšlenka v nás to slovo neodbytně hledá, až na
něj konečně•připadneš Anebo taky,ne.• - A právě ty nevyslovitelno
myšlenky, o kterých s oblibou a velmi výstižně říkáme: "ne-np pro
to slav55 že nás patrně vedou asooň k nepatrnému průhledu tam, -de

- jak předpokládám - jsou slova jen sama sebou /slova se sebou totožná/ a tak naprosto samozřejmá a jasná, že nepřipouštějí nejmenší
pochybyo Do světa nepochybných slov. - Ovšemže zaujmeme-li stanovisko, znamená to - abychom byli přesní - že je to stanovisko předem
zaujaté. A ono je skutečně zaujaté, jakmile jsme je zaujali. Nelze
zaujmout nezaujaté stanovisko o Říkám to aspoň dost jasně? Pravdu má
přac.e jen Polonius, když praví:
"I have a daughter, have, whilst shi is mine.11
Ostatně Hamlet sám, abychom mu nekřivdili, má rovněž ve svých nejlepšíchi chvílích pochopení pro náležitou přesnost, což dokládá /mezi
jiným/ dialog s "není darebáka, aby to nebyl lump1':
"There s ne'er, a villain... but lie's an arrant, knave."
A ještě dále chci uvést jeden pravdivý výrok podobného druhu, který
je opět potvrzením toho, o čem mluvím:
"Když je něčeho, moc, tak je toho až příliš."
. ..
Ostatně těchto výr.oků by bylo lze uvést nesčíslné množství, volím
jen- několik pro přiklad těch nejznámějších. Další si podle uvedené-,
ho vzoru doplní laskavý čtenář sám, jako domácí úkol. - V logice se
tomuto myšlenkovému postupu, při němž hledané se na konec pojmenuje
výchozím, říká "bludný kruh". Je to snad ne¿dokonalejší výkon, jakého je naše myšlení schopno. Dosahujeme v něm přesnosti téměř prostorotvornéo
.
•
Nesmíme zapomenut,- že jsme na cestě, ale říkat: jsme na cestě, by
bylo: příliš obrazné; a podobalo by se to' nějakému líčení nebo vyprávění c událostech, tak spíš, než "jsme na cestě", by bylo asi příhodnější říci: chováme úmysl - nebo taky: pojal^nás úmysl ověřovat
totožnost slov,.a kdyby se nám to podařilo aspoň s jedním.jediným,
byl by náš úmysl splněn; protože slova nemají být totožná jenom každé samo se sebou, ale také navzájem mezi sebou, takže tam, kde si
myslíme, že jsou, by měla všechna slova znamenat jedno a totéž, každé svým způsobem a ve své vlastní podobě, ale přece jen jedno a totéž. Takže by tam vlastně bylo. ze všech slov jedno jediné slovo; takže: ověřit, si totožnost kteréhokoli slova znamená poznat najednou
všechna. A na toni úsilí přestává. Totiž "úsilí": je to jen pokorná
prosba - smět vidět. Nemůže to být víc, než okamžik, ale známe pře.-,
ce všichni možnou neustálost okamžiku v jeho ustavičném trvání. A i
pak, kdyby ještě přesto byl ten okamžik určen k dočasné pomíjejícnosti /protože jenom pomíjivost je dočasná/ - přece by člověk dal ^
rád a bez hnutí odporu za tu chvíli všechna zbývající léta svého života, a ztrávil by je klidně,' bez sebemenší myšlenky v hlavě; - protože, je-li, jak předpokládám, myšlenka jenom důsledkem nepoznaného síova, vykořeněným zlomkem', který hledá nezadržitelně svůj původ,
pak potom by už jistě nebylo třeba myslet. A kdo z nás, kteří se
dosuď mátožíme s kusy nevyslovitelných myšlenek, může vědět, jak
štastni jsou ti druzí, které myšlenky už nenavštěvují. Jenom se prostě dívat. My tu zatím jen vodíme poloosleplí slepé. Vidoucí totiž
nemluví, ale my doposud mluvíme, a pokračujeme u vědomí svých nezadatelných povinností. Nakonec si irožná ještě i porozprávíme - proč
ne; času je dost, času je stejně tolik, že nikdy nevíme, co s ním.
Je ho nepřeberná spousta až do času, a můžeme se jím zatím polibosti probírat. -Pořád se někde za. zdí pomalu přesýpá písek,
,
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0 ttotožnosti slov - a li p/"by snad bylo říkat: o jejich lhostejnosti
- svědčí. aspoň náznakem, některé běžné jevy, které zpravidla považujeme za vybočení z:řádného běhu myšlení, a které -tvrdím to - jsou
mu, přece blíž,,- než bychom .předpokládali. U.vedu příklad: tak třeba
ce. mě nokdo zeptá: "Kolik je hodin?" zatímco've skutečnosti má na
mysli zjištění", na které by.se /kdyby se přidržoval skutečně řádného myšlenkového, postupu/ zeptal: "Prší tam ještě?" - A jako důkaz
totožnosti, odtud plynoucí,- slov zcela odlišných dodávám, že-právě
přesto jsme schopní často pochopit otázku v jejím skutečném významu,
třebaže slova tomu nenasvědčují. --.To, co so, nám daří vyslovit, bý-

vá obvykle.velmi odlišná oď toho, co vlastně zamýšlíme - ale prostřednictvím té mimovoIné totožnosti jsme schopni porozumět jeden drahému
navzájem: - tím^ss překonává naše neschopnost vyjádření. Jenomže, co
je to, co působí ke společnému pochopení a k domluvě o věcech, zdánlivě nepřekonatelně* různých?
Mluvím jistě do hučícího moře, a jelikož trpím už od narození nepříjemnou vadou řeči, koktavostí,, -a jelikož^mimoto a navíc jsem ještě
Člověk přirozeně zcela nevýmluvný, usnadňuji si svou námahu tím, že
si pod jazyk vkládám omšelé oblázky. Mluvím k nikomu; ale nevěřím,
že by mě také nikdo neslyšelo - Je však zbytečnéVpe předčasně dota- •
zovat., nebe dovolávat, nehledě také k tomu, že jediná smrt konečně
všem a na všechno odpovídá, že je jediným opravdovým milencem všech
mrtvých,, Všichni s ní budeme spát, až jednou zemřeme. Jen jestli naše představivost není přespříliš lidská. Ostatně vycházíme z té základní představy /není-li to spíš vyslovené poznání/ že totiž, především: ..všechno je jedno, a po druhé: všechno dohromady nic není. - Tato podvejná poučka vyžaduje co nejhlubší. uvážení, protože každé její-s-lovo znamená právě to, \c o 'znamená, o-i ' '
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Stává se mi někdy-když spÍBj že zaslechnu pojednou ve spaní, jak v
mém pokoji někdo hlasitě, naříká, A přoxcže lhdstcjnost k cizímu utrpení ;mi není zdaleka tak nedílně vlastní, jak někteří předpokládají,
říkám si ihned: "Copak se komu stalo? Kdo tp'-taďý.. tak naříká?" a
hned' se taky budím, zjištuji příčinu .toho utrpení \a ohlížím se po
naříkajícím, s úmyslem pomoci mu'podle svých sil.•Pravidelně ovšem
zjistím, že ten, kdo tady >v- pokoji naříká, jšenť já. Tak se tedy upokojím a .utiším.podle, svých- sil, a'uléhám znovu k spánku. Jenomže, co
až jedhou uvidím, -že to. n.egsem j'á,- že v mém .pokó ji-zatím co klidně
spím,: skutečně
seďí a naříká někdo cizí? Ale>nepředbíhejme událostem.
L
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Vzpomínám si ted .na ječlen verš - nevím už kdy 'a kde zaslechnutý - :
./Byl jsem tak .stár j .,ach velmi stár,
jako cáry prázdných már *''
Nemusím ani zvlášt dokládat, co je na.první pohled 'zřejmé každému
jen, trochu zběhlejšímu, pozorovateli jazyka, že totiž, co přispívá
nejvíc k účinu tohoto verše, co způsobuje jeho jednotvárnou ponurost,
je. právě.'pkUpina hlásek "ár", po případě "rá", opakující se téměř
ve všech slovech: stár, cáry, prázdných, mář. Ostatně co o tom se dá
ještě říct-po Podvě "Havranu" -a1 ze jména po jeho vlastním rozboru
•"Havrana" ?' Nezdržím se tedy u hláskoslovného rozboru. Chtěl jsem ten
-verš uvést, vlastně, z jiného důvodu, proto, že mě představa prázných
iiiárr VrPQsiedhí- době silněji zaujala v jiné souvislostiu..
Tímto pro, mne zcela nečekaným obratem v řeči jsem se r.-ázem octl na
samém konci své zamýšlené rozpravy. Ale co jsou na'še. úmysly ve srovnání s dovedností slov. Úmysl nás pojímá vcelku, ale řeč nás vede
oď je.dnohp k druhému, zastavuje se a vrací, sleduje jedno po druhém,
anetíbpátě" přes deváté, až konečně všechno uspořádá pc svém. Ostatně
jako by nebylo
středu kruhu k jeho obvodu ve všech směrech stejně
daleko.. Jako by' se všechno nedálo v kruhu, jako by sl.ova nekroužila
kolem věcí, a jako by na začátku, stejně jako na konči nebylo jedno
a totéž /prázdno/c
'
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Představa prázdných már-se mi vybavila asi .v takovéto souvislosti:^
"dejme tomu", že spím1; a'že spíce vidím sebe samu, jak rjdu v početném
průvodu pozůstalých; zá márami, které nesou vpředu, ^idím, jak se
nosítka kolébají na ramenou nesoucích, kteří kráčejí těžce a obřadným krokem, ale nechápu, proč vlastně jdou tak těžce, co je tíží.
Prostě máry jsou prázdné. Ohlížím se, kdo mezi námi chybí, a kdo
;tedy vlastně by měl být nesen, ale všichni jsou tady, všichni dojednoho. At si vzpomenu na kteroukoli tvář, mně známou, všichni jdou
se mnou v obřadním průvodu, a it bych kohokoli postrádal, pokaždé

her znavil: objevím někde nablízku. Chápu tedy nadmíru jasně, že tento průvod, třebaže v něm jdou samí pozůstalí, není pohřeb, protože
nikdo není pohřbíván. Proto také lidé v průvodu nejsou smutní, nikdo zde nepláče, jdou jenom vážně a slavnostně odměřeným krokem,
každý je zabrán sám. v sobě, a zdá se, jako by o něčem přemýšleli,
ale ne zase tak usilovně, aby čas od času někdo z nich nezvedl hla-vu, nebo nepromluvil třeba pár slov se sousedem. Někdo se doknce
směje, nepříliš hlasitě ovšem, protože obřad nesmí být rušen, ale
přeae je to smích. Tichý a veselý, ale přiměřený okolnostem
Druhým názorem, který se týká podstaty jazykového projevu, a s nímž
se nedovedu smířit., je ten, jako by olova byla prostředky sdělení,
nositeli významu a platného věcného obsahu. - To není myslím přesné;
jakouž bylo dříve řečeno, nemyslím, že by slova něco znamenala, ne-'
bo ještě lépe, slova jsou bezvýznamná tam, kde něco znamenají, a iq
bývají význam teprve tehdy, když ho pozbudou. Zdá se to nesmyslné,
ale je to. tak. Souvisí tc s tím, že snad slova kolem svého věcného
významu jen. krouží, ale k svému vlastnímu významu se propadají.
- Řeknu hned vzápětí něco, co se může zdát odporovat předešlému-: že
totiž řeč je přss všechnu bezvýznamnost slov prostředkem dorozumění,
a ještě důrazněji, právě řeč bezvýznamných slov, zbavených jakéhokoli smyslu, je jediným, prostředkem dorozumění.'Slova významná a
něc_a znamenající odvádějí pozornost hovořících směrem k předmětům,
zatímco dorozumění je bezpředmětné, a navíc ďorozumění předpokládá
právě odstranění jakéhokoli předmětu mezi hovořícími. Jinak jsme
obklopeni věcmi, na které stále narážíme, a mezi nimiž se marně snažíme proniknout.
Uvádím to-, co. poaruju ve smutečním průvodu, jen jako by to bylo ve
spánku, ale uvádím1 ta tak jen pro jednoduchost, pochopení. Ujištuji
vás., že nic. z toho se neděje, ve spánku, ale právě tak se všechno
deje jako ve spánku, protože tohle je jediná skutečnost, kterou znár
skutečnost skoro a j_akoby skutečnost, nebo též jinak hra na život
a na smrt. - Jsou věci, které nezaslouží naší paměti, jinými slovy,
jichž: naše pamět není hodna. Trvají, pokud jsou, a zanikají pomíjejíce. Proto nepropadáme smutku - jenom se někdy trochu zmateme, pře-říkáme, se, a zadrhujeme v řeči, jak už to pravidelný chod věcí přináší sebou. Nemusíme se nad tím tedy pozastavovat.
SnmU chodí, po světě živých, a sčítá mezi námi ty, kteří přišli na
svět zcela rieuzpůsobeni životu, aby jim nabídla dostiučinění. Tím
-jp opět získávána ztracená rovnováha, a můžeme říct, že tím je náš
v zásadě nespravedlivý svět opět nanejvýše ospravedlněn, a jeví zryv
neporozumění pro své vlastní nedostatky. Těm věčně nesmířeným nabí*
z í s m r t po celý život svou knihu - totiž nosí u sebe malý kapesní
notýsek - ponechávajíc, zcela naší vůli, zapiš cme-li se, nebo ne.
A. my se povětšině dáváme zapsat, dáváme se dokonce s radostí zapsat,
protože víme. dobře, že je to naše jedniná příležitost k smíření; ^
- nikoli jediná možnost: možnosti zůstávají neomezené, ale příležitost spravedlnosti je jedna jediná; možnosti nevylučují možnost
marného, vyprchání. - Ale tím, když jsme se ochotně dali zapsat, jsme
učinili teprve, první krokyc Ještě i mezi námi si smrt vybírá, vlastně teprve ze zapsaných si vybírá své milence a své obzvláště oblíbené.
Na první pohleď, lze ovšem rozeznat ty, kteří jsou upsáni - jsou vázáni zvláštní smlouvou, a to doživotně, nebot z ní není odvolání. Rekne-li někdo: jsem upsán, znamená to, že je upsán až do smrti, krátí-•
c.eb, že je uvázán k smrti na celý život. - A smrt má s ním svůj o- 1
sohity záměr, totiž, přimět ho k životu, a to i zamčenu, že by si o
něj rozbil hlavu. Totiž, jedině za tuto cenu, nebot jinou se zde neplatí. Zdejší měna je pevná a nepodléhá proměnlivostem světového,
trhua. Je první povinností vázané, smluvní strany rozbít si hlavu o

živelfc, a na poslední chvíli za to životu poděkovat, z té duše upřímně. Více povinností nestává;. - ale děkuju pěkně i za takové nadělení, je toho beztak až nad hlavu, Goethe to vzal ze špatného konce: ta přece není dábel. /k smíchu/ kdo přivedl Fausta, života neschopného1 až k prohlášení: "At tato chvíle potrvá!" - upisujeme se
spravedlnosti, jejíž je smrt milosrdným vykonavatelem«
Ale o: čem to vlastně chci mluvit - už si vzpomínám. Pozoruji už nějaký čas, že se náš dosuď spořádaný průvod cestou poněkud rozpadá,
ani ne snad rozpadá, jako spíš rozptyluje po krajině, snad je to
dána právě rázem krajiny, která se k takovému rozptýlení přímo vybízí, Takže se oddělují malé skupiny i jednotlivci a každý kráčí
více- méně na vlastní pěst.. Kosici már teá také nejsou v dohledu.
Ale snad je to jenom, tím, že, jak bylo uvedeno, ten spořádaný průvod' s márami, nesenými/v čele, byl vlastně, až. konečnou představou,
která se 'nedopatřením připletla předčasně do řeči, takže tento: rozptýlený pochod ji vlastně nyní" teprve správně předchází.
••
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Cep-se. povídá ve shromáždění, .které je Dii .ted^ ne jblíže nad oslech:
,l
Včera V noci jsěmqdole-.na-*Můstku uviděl divnou, věc: jelena se zelenýma ó'čimá."-"V důsledku tohoto podiv budí c.í ho , úkazu jsem přešel
křižovatku-šikmo-, c.ož' není dovoleno. Vypil,j§'em toho večera sám
skorá dvě láhvay-ále teprve ; jeleni na Můstku .nič přivedl na myšlenku,
že, bych- zde vlastně, ani nemusel zůstat,, .proleze co mi konečně brání, abych, se v'tu chvíli nevydal zadním? Žil ..bych s ním v lesní ^
sluji, a poprvé bych.nrěl. od všeho dov.QÍenGU.^_4-Gnomže ¿sem byl vzápětí upozorněn, že. to není dovoleno.,u'^ei^ozú&ím sice úplnč teta řeči
ale zdá se mi být poctivě .založena,a mimoto'¿sou v ní dvě tři narážky, o které se výslovně, zajímám. Především; ta,., nemožné nikterak
neníí. rremožností., a nečekané překvapení, že se vůbec, nevylučují*.
Bale; a především to.,,, že je; na světě mnoho' ne jrůzn ějších věcí , které
s<£ nedovolují., jako například chodit přes křižovatku napříč, nebo
utéci s jelenem na dovolenou do lesní sluje/ Zřejmě je tedy život
řádně složitý, rozhodně složitější, než by si člověk ve své prostotě představoval.

Pánem nad smrtí, je čaa /smrt totiž vůbec není svrchovaná, ale slouží pokorně hned několika pánům, z nichž další - jak už bylo uvedeHLGD'- jě- spravedlnost/ a to ne. pro krátkost nebo délku času, jako
spíš ora "jeho- rozptýlenost nebo zhuštěnou přilnavost. Nejlíp to lze
zase -ukázat, na příkladu-: bereme-li nějaký prášek v předepsaných dávkách' a v určeném časovém- odstupu, zůstává skutečně tím., zač je považován^ působí- yé smyslu, který mu byl uměle vnucen: léčí, Vezmeme-li.'však;étejně"úhrniié množství léku najednou, to- jest nenecháme-li jej působit po troškách
přispění zmírňující moci času,
způsobuje to'smrt; to jest, je tím. čím ad původu skutečně je: jedem,
lék je ¿enom jed r.ozp.týlený v čase a. rozdrobený co do množství / Tak ¿e život v podstatě smrt rozložená do času podle rozumně vypočítaných dávek, a stačí jenom vzít celý život najednou, aby to
vyšla najevo/.' '
Podobně se taky ned.over LI smířit s tím, jak jednosměrně si lidé.
navykli pohlížet na slov.-a, jako by slova musela vždycky a za všech
okolností plynout spořádaně v rovnoběžných řádkách zleva doprava,
a jinak nedávala smysl» Připadá mi to jako navlékání korálků na
jehlu s nití; - aopak je stále zapotřebí slova souvisle vázat? Daleko. větší potěšení nám přece můžou způsobit přetržené korálky,
když se vysmeknou, s hlukem dopadají na zem a kutálejí se po podlaze, kde po nich kloužeme o Ani souvislost tedy není předpokladem
smyslu., pořádek slov má mnoho nejrůznějších klíčů. Třeba klíč abecedfrí je schopen zcela o.bstofJně vyjádřit, na kolikerý způsob tě

miluju:
Absolutně
Beakonce
Cílevědomě
Čisté
Doopravdy
Energicky
Fantasticky
Geometricky
Harmonicky

Chaoticky
Item
Jasnovid ně

Zmateně
Vytrvale
Úplně

Klasicky
Láskyplně
Mátožně
Nesmyslně

Tichounce
Šíleně
Stejně
Rozumem
Přespříliš
Obezřele

jedna věc. která mě trápí: to,, že v přavá&fi většině nemáme schopnost
áístL jako souvislá slav.a v nerůznějším pořádku, .přeházená, uspořádaná opačně, zrc.adlove, psaná pozpátku, bezdůvoďe opakbVSliái Jinak
řečena, že nemáme nad" slovy dosti velký nadhled,, abychom jedním pohledem dokázali obsáhnout slovní útvar v celku, i kdyby první slovo
věty bylo uprostřed stránky,, a druhé stálo na hlavě při dolním okraji, další bylo napsána pozpátku při samém- hřbetě, a jiné se třeba
nacházelo, na docela jiné stránae-« To je totiž v tom, že nemáme na
slova dostatečně svrchu; - protóža -tento způsob- vnímání vyžaduje podržet. nad nimi vrch a nebrat je nikdy vážně;, zatím co jsme nanejvýš
schopni zachytit se pivního, a honem honem už pospíchat k dalšímu
slovu, - pokud., si ještě pamatujeme" předchozí, aby nám neuniklo a abychom podrželi souvislost, Máme .velmi chatrnou panrět. - Bylo by překrásné docílit ve svém vnímání takového, vědomí soudržnosti celkového
co27s?lu. slov,, aby nám? zůstával zřetelný i tehdy, když jsme jedno slovo: zaslechli přeď lety a následující přečetli dnes;, a abychom rozeznali dobře, která slova k sobě nerozlučně patří, třebaže neleží^
vedle sebe na stránce, nebo je neslyšíme v téinže rozhovoru. ~ Chápu,
že vás snad* unavuje nadměrná úlorakovitost této řeči, ale uvažte laskavě, že to nemá být, chvalo.zpěv. na nebožtíka, nýbrž živá řeč mezi
živými, a že. obřadní řeči se vždycky pronášejí k útěše pozůstalých,
spíš než? z každého, jiného-, důvodu. •
:/ •
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Román o: třech dějstvích:
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mládež.e průmyslové oblasti a-v emigraci«
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Heřman Chromý nar. 29.2.1947 vystudoval
ekonomii, pracuje jako úředník. Publikoval v Hostu do domu, později ve Tvorbě.
Když však došlo k rozhodnutí kariéra nebo psaní, rozhodl se pro- druhé, a od t.é
ďoby publikuje pouze v samizdatech.
Uvedené ukázky jsou ze sbírek: Dlouze
skandující občan - 1,978, Vepřové něžnosti - 1.982-4, Veřejné úrazy.-a básňoviny
- 1984-5 >

•

BUKOLICKÁ I
Bosi
po zemi chodit neumíme
a bílé fujárky
skrýváme do kožených pouzder.
Pastýř? •
Qjetá hlava rodiny.
A vlasaté ratolesti?.
Splašené ovečky»
\

A ze všeho nejtěžší,
ne.jsmutnější a .ne jkrásnější?
Držet pospolu,
když kolem vyjí vlci.
•

•é *

*

POÉZIÉ?

. v.

'

Stará h.G. honí, kde je.
Vébé. se stará, kde byl.
V práci jsou ustařaný, kde by měl pr.ac.ovati,
Dohlížecíí oči,'agitační'oči, mírový oči,
hladový oči, presidentovy oči, voči pif pafž
Kdo to po tom ksindlu má uklízet?,
koulí očima uklízečka Hrabůnková.
Poézi.e?
At si vysere vokoS

%

9

POGROM

• •

Tak se k nim vodstěhu j, ty kreťénskej blbečku,
zasrah, zavšiv se, nech se vojet
všema ' těma vodulejnra rypákanra, '
magore intelektuálskeá, nech se vojetí

1 •

r
Tv$j syn šišlá-: Kikáni kladou,
soused posílá černý tlamy za yostnatej drát
•a ty držíš -hubu! Ve vysmívaný kůži nežiješ,
na špinavou pakáž neslyšíš, vomakanou pyzdu
ti. nikdo nepředhazuje. Jsi vobčanskej výbor,
rozumbrada: Neupít se, nerozmnožovat/se, nezdegenerovat!
Ale. nemůžeš k nimi
Ani zvenčí,
ani zevnitř! i

VEŘEJNÉ ÚRAZY II
Dneska v noci přeď mýma očima
kamarád mi zmasakroval dívku,
Nechce se k tomu přiznáte
.
j, •
Dneska v noci za bílého dne .1
zmasakrovali Palestince v Libanonu.
A nechtějí se k tomu přiznat.
Dneska v noci-nevím,
' .!.
GJO je pro. mě néjdůležitější.
Masakrují Poláky,-Afghanistánce
a nikdo, se k ničemu nechce přiznat.
* .
"
• »
Dneska v noci
není na nikoho spolehnutí.
Ani na masakry lásky, které bují
jako, rakovina.
Dneska
a žena
Slíbil
dneska

ráno jsem ztratil dívku
mi řekla: Jsi krysa!
jsi, že mne budeš
v noci milovat i
0

•

•

«
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- VEČEŘE "S /PANEM PRESIDENTEM
«

Večeřel jsem se soudruhem panem presidentem;«,
Večeřel jsem s ním ve snu a třásl jsem se,jako. kdybychom spolu seděli na Hradě.
Ten sen ale nikdo nehlídal
a přece ji sem se. bál
promluvit ze. spaní.
Promluvit za svůj strach a za strach jiných,
za jejich vězeňskou večeři a vězeňské sny,
za vaše. m ř í ž e p a n e presidente,
kam jste je. posadil za sny, za slova,
za touhu po pravdě.
.
''•
Večeřel jsem s vámi a tak jsem se' bál,
že jsem" se jenom tupě a zbabělé usmíval, :
jako kdyby šlo o pouhý nevinný, maškarní bál.

&

Ale večeřeli jsme opravdu
a stále ještě večeříme každý zvlášt,
vy a já, my a vy,
večeříme, náš,
ale i ten váš strach a strach.
•
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Jsem tvůj a jejich,
soptící a chladhe.j' soudruh Kilimandžáro.
Jsérn tvůj a jejich,.
•
opuštěněj a- nalezenej ledovejma ksichtama.
Slepici v hlavě, šaty kohouta na.podlaze,
v
tvůj a jejich,
•;fi'T
vracím se s tebou tam
odkud nás vykopli
~za 'kunďičkou
-plnou mokrý touhy. :
•
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KURÁŽ
Na kuráž
u Zlatého Beránka, pověstného Rytíře a jednou,
jednou v Pekle.
A potom hurá za trochu směšnou a trochu něžnou
slečnou Panikou. Ale nekoná se. '
Jen zabedněná lednice plná našich tučných kostí
a v ložnici svatá kocovina. *
• • v
A já tě tolik chci a všude samý pro kočku:
• .
zpustlý Polabí, sajrajt, který teče, v dechu
se ti peče,
zkvašený město až na kopec a z kopce dolů
svědomím be.z konce., podél- zdí
a pozvracených snů, kuráž
nekonečně zazděná.
i
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Ji££ Kostur

V Š R. N 0 S T
Naklonil se ko mně pros stůl a křaplavě zaskuhral:"Víte proč mám
radši p:y ne-z lidi? Pro jejich věrnost;'' Nemusel, jsem vůbec odpovědět, že já 11a psí .oddanost kašliiý alc:řpkl jsem to, TJž proto jen, že
on tu filozofuje nad pivenr, zatímco inůj. pes sedí se mnou. Jakápak
věrnost, ta hromada černých, chlupů existuje sama' o sobě o proto jedině mám k ní'vroucí vztah.
%

.•

•
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N. 0 R M' Á L K A
••
I
Kdysi jsem si myslíval, že jsem junák. Nemíním, tím zrovna do třiceti lot^odkojeného bohatýra, který mávnutím paže sám zlikviduje pluky nepřátel. Chtěl jsem jen dokázat, že přes všechny svízele a nesnáze- může si člověk uchovat dar. bezelstnosti a radosti. Dneska shledávám, žu jsem jako každý normální člověk. Padám a znovu se zdvihám*.
Pochopitelně zůstává otevřená otázka, co. si představujeme pod pojmem normálnosti.
\ P Í S A Ř
Občas o nás škrtne ostrým perem a rozmáchlým gestem vyrobí krvavou;
signaturu, Ma: jednom koleni tesařským hřebíkem z dětství, na druhém
podkovou nezkrotného hnědáka z Krkonoš. 0 ty" další i s tím posledním
na tváři se postaral s šumícím lcseri. Při jedné jizvě dokonce rnyslcls
na lásku a málem ti motorová ¡pila uřízla nohu. Všecky ty podpisy, i
ty na duši, má na svěďomí jeden náruživý písař. -Neměj mu to za zlé.
» E C H T Í! 0 S í
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Sedím se psem v hospodě. Jako všude vzbuzuje pozornost. Přitočí se
ke mně jakýsi chlapík- a cosi vykládá, jestli bych, mu hc na chvíli
nepůjčil. Nenechá se vyvést mým rozhodným'ne a brebtá, že jeho holka na strašně ráda zvířata aid. Zvedl jsem se o řekl: "Tok jdorn."
fee kvůli jeho holce., ale jan proto, aby se'Cherry proběhnul. Trochu
mi pak. u srdc.c. zatrne, když uvidím jeho dceru. Napadá na jednu zmrzačenou noha* Usedne na schodech, do podřepu a oči se jí štostn.ě rozzáří, že může čechrat černou kožešinu. I já mám radost. Hlavně z toho, že se všechno, s behlo z ncchtěnosti.
II C Ř E
Hovím- si ve vaně a pokuřuj u. Koupelnou stoupá pára, a když si srovnám nohu, voda se rozkomíhá lesklými odlesky. Průhledná hmota trochu- připomíná skoro. už. zapomenutý zelenavý Atlantik. Viděl jsem ho
kdysi v* Bretagni- Škoda, žc jsem nepřijel o týden dřív. Rádii tu ničivý uragan. Posadil bych se v bezpečí na pobřeží ostrůvku Saint Michel a pozoroval rozběsněnou pěnivou masu. Maře jc jako horkokrevná
klisna, které pod hebkou kůži pulzuje neklid a vášeň.

K O C T U. li N O

Jsou. tži. v noci., konečně se zachumlávám do polštáře. Uhasnu lampičk u a pokoj zč.rn.á v neprůhlednou tmu. Na stolku tiká neviditelný
budík a slyším,jen svůj vlastní dech. Všechny denní prožitky se zhustl v uvědomění pustoty a prázdnoty ztemnělého světa. Jo to ale jen
pocit „zdánlivý. I když jsou věci, příroda, vesmír lhostejné, nemohou za to. Už proto ne, že v mlčící temnotě tluče jejich syn,-lid:
ské srdce.
- • •
P O K O R A
Hrďost, statečnost, mužnost jsou vlastnosti,, které zdobí každého člověka. Pokud nejsou směsí ješitnosti, můžeš si ř ? ž e s nežil zbytečně. Někdy jsou ale .v životě situace, kdy ani odvaha nepomáhá. Tady
nastupuje na ncénu starší: sestra lásky. Ta neznamená však plazit se
50 kolenou. Pokora je rovný st iron, na kterém, teprve může vyrůst voňavé. ovoce.
S L. U M C E

Milovat a být milován. Zdánlivě není žádný rozdíl mezi milujícím a
milovaným. Ale není to tak. Jde o zásadní omyl, kdy láskou oblévaný
člověk si myslí, že je středem všehomíru. Studená koule měsíce odráží pouze blc-d.ou záři dopadajících, slunečních, paprsků. V té hořící;' sálavé kouli je soustředěna síla světa. Být sluncem, to jc štěstím- lásky.
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Sel jseiífse p r y Vvm a přidali se ke mně rozpustové z. hornicko' kolonie. Honili se za Donem a Cherryn v děrěvých. holinkách*, v potrhaných: teplákách, ve vytahaných, svetrech. Byli jsme ale veselá bída,
já s nimi vc svém odřeném kožeňáku. Jo.dna okatá blondýnka mě šla
doprovodit s malým bratrem, ďomů. S koketním kukučon se vyptávala,
kde pracuju a které jo moje okno. Zalitoval jsem v té chvíli, že
jserx- se tak brzo. narodil.
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BRATŘI RAMA2CVI

Románová, epopej, zobrazující
konflikty poválečných- generaci v Československu.
prosinec '1 985ý strojopis A4
rychlovazač, 1.48 stran.
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V roce- 1.985 vyšla v nakladatelství
SIXTY-EtGHT PUSLISHERS kniha Martiny
Navrátilové a George Vescey "JÁ . JSEM
JA". Do češtiny přeložil Josef Škvore cky. Uvád-.íiio kapitolu "D .-nucena k
rozhodnutí".
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'• M lA R T I N N

Mavrtítilov

Vážně ¿sen o oddhodla. z7 Československa začala uvažovat, když jsen
s e vrátila donů na pódzin noku 1 974 • Chtěla jo on se stát tenistkousvětové úrovně, chtěla jsen žít v Americe, dokonce jsem se, někdy v
. budoucnu, chtěla nožná i stát americkou občankou. Ale kdykoli ¿sen
;>c. v úvahách dostala tak daleko, žc; -zbývalo už. ¿CIT se rozhodnout.,

z a l e k l a js^-rx s e . .

'

' , .

.

československo .bylo můj domov - Československo je nůj domov - a
byla bych. si vclic.e ráda ponechala otevřená dvířka, protože jsem taková slečna Váhavcová. Bloumala jsem po Řevnicích duchem nepřítomná
a hrála si s Babetou, se svýn německým vlčákem, který byl tehdy pouhé. štěně o Chodila jsen na návštěvy, na rande s přítelem, trávila dlouhý čas u babičky Šubertové, a podnikala dlouhé procházky v horách nad
<městečker,, zírala na řeku a na náš dun o říkala.si: Opravdu tomu všer:ťu dokáž-eš dát. sbohem? Věděla jsen že těžce. i.
Ták jsen v dučllu pbřád sana se sebou debatovala, až najednou byťokrotri! učinili rozhodhutCL z-a ně: začali ni dělat politické, potíže
a já: dostala strach, žo ně už, třeba nikdy nepustí za hrqnice.
vznikl jeden problém; penálu jsen vynikala v ženském tenisu vícnež Jan Kodeš v nužslcén - no žc by to někdy byl problén nezi mnou a
-.Janem, Byl to ale pr.oblén- pro Antonína Belardta, funkcionáře Svrz-.i,
který se, později stal kapitánem českého daviscupového mužstva. Když.
jsme s Renatou Tomanovou dopomohly Československu k vítězství ve Fcderation Cupu, v ženském- ekvivalentu - Davis Cupu, Belardt a par "jiný
tenisový cli- papalášů začali žárlit.
Bolardt se uz.- od šestnácti nebo sedmnácti znal s USiou, o teel nu
najednou začal vykládat.,, žc se "noc. amerikanizuju" , žc bych si mola
dlát najzla, nebo bude malér. Výhrůžka znaoenolá,. že se budu buř chovat, podle, jejich, představ, nebo ně zničí, formela jsen nikdy v oblibo
výhrůžky. Stačilo, jak nán vyhrožovali Husáci, neměla jsen zapotřebí' výhrůžek od krajanů.
Vě. a Suková, trenérka žen-, se zachovala výborně. Občas si ně vzala na kobereček a varovala ne: "Musíš trochu-přibrzdit. 'Dostaneš do
nalér.U' sebe a všechny ostatní. Hřej s sebou. Děle i všechno, co hro
vyžaduje. Bučí chytrá."
Kaši. ni vtloukali do hlavy: "To nejde, dělat si', co chceš." A j(á
nato: "Prusč ne?" Můj vzor' nebyl zroyna dobrý voják Svcjk. Žádné idiotské úsměvy. Žádné předstíráni, že jednán přesně podle rozkazu. Bylo ni osnnáct a byla jsen přesvědčena, žc jsen slečno Eěkdo.
Přes. ty vágní výhrůžky ni Svaz dovolil vrátit, se do Států a zúčastnit, se turné Virginia Slins, a tentokrát jsen byla připravená.
V třetin turnaji- sezony, ve Washingtonu D.C., jsen. se střetla ve
čtvrtfinále a Chris a natřela jsen ji 3:6., 6:<1, 7:6.
Skutečný, důkaz, jak jsen se zlepšila, přišel den nato. Často sestává, že. nějaká hráčko debyde velké vítězství, jeden den, a druhý
den ji. soupeřka roznese.na kopytech, protože napětí a vzrušeni prvního zápasu ji vyčerpalo. Ale po ••vítězství nad Chris já vyřídila nejdřív Virginii Wadeovou- a pak Kerry Melvillovoú, obě ve dvou setech.,
vyhrála jsen. celý turnaj a dokázala, že vydržím hrát plně obsazenou

souths, proti dobrým- soupeřkám. Měsíc později, na Mistrovství Spojených. států na krytý cli dvorcích:, jsem pobila Virginii, Margaretu a
Evonnu, všechny ve třísetových utkáních, a dosáhla tak svého zatím
ne¿většího vítězstyí. Ivastoupila jsem taky ve čtyřhř s Chris, takže
když. jsem se probojovala de finále s Evonnou, byla jsem1 na konci
svých silt Do tév doby jsem na Evonně nevyhrála ani jeden set,.-hlavně
proto, že se mi svým slaboučkým řezaným bc-khendem nedařilo- vracet,
její podání. Ale zlepšovala jsem..se, většinou b'ez jakékoli pomoci,
až na nějakou tu radu od Eillie Jean, a byla jsem den "ode dne zdatnější. Tenisoví reportéři'jako Buď. Collins z bostonského Globe." ztropili kolem tohohle vítězství velký povyk.
Když, tak. vzpomínám"'na rek 1975, zdá se mi, že- to* byla zlatá doba
ženského-tenisu. Nemohu* srovnávat<jednotlivé hráčky své éry s jed-,
notlivými- hráčkami z jiných, dob, ale poěhybuju, že. kdy předtím a •
kdy potom--bylo 11a kurtech tolik vynikajících tenistek jako: v roce
197^. Billie Jean hrála-hidvně čtyřhry, Rosie představovala stálé
nebezpečí,, a byla tu Margaret, pro každého pořád tvrdý oříšek. Virginia na ^.vrcholu své výkonnosti,Cn^ia deroucí se no špičku, á spolu
s nima Betty Stoveová, Olga Morozová, Kerry iiclvillová, Dianne • .
5
Fromholtzová- a občas i Nancy Richeyová. řiěly jsme 'dojem., že jsme svědky ranních červáhků' nové éry ženského tenisu,, ale ve skutečnosti to byl vrchol. Kde 'jsou všechny ty
velké hráčky, co měly přijít po nás? Přišla T r a c y a zranila se", Andrea Jaeger.ová má své problémy, Pan Shriver-ová a Hana M.ancilíková. '
¿sou tvrd;é ^ soupeřky, Virginia Ruz i čivová a Sylvia-Hnni ková byly před
několika málo lety lepší než dnes- a kupa mladších sé: ňa chvíli dp.stanou do vrcholné forrny a pak to zabalí. Existuje skutečná",propast,
mezi generacemi.- skoro nikdo kclem-pětadvaceti.
Možná, že ty'mladé holky mají pocit.,. že dokud! jsme tu já- a Chr.is,
nemají šanci. To já nemůžu, posoudit. Kožná že mají všechno příliů
snadné. Možná* že se. jim nechce dřít se tak,'jako «se dřela Oris, jako jsem se dřela já. Anebo možná začínají DOC brzo á tělesně ani duševně ten nápor nevydrží. Kdo ví? Já jen painatr-ju, jak mi bylo sedmnáct, všude kolem spousty velkých hráček, a já - je chtěla všechny
zporážet, jednu po druhé, jako Old Shatterhand odstřeloval ty lumpy,
když jsme.-si jako děti hráli na kovboje a na indiány.
Po vítězství nad Evonnou- v Bostonu jsem se měla vrátit do československa, ale dostaly jsme týden" volno, čekal na v nás ještě jeden
turnaj na ostrově Amelia, a já si řekla, že sii nnn počkám. Byla to
moje záležitost. Byla ¿sem'-tenistka a něco mi říkalo, že aprílové,
počasí bude příjemnější na Eloriďě • než v Praze.
* . ;
Bohužel jsem jako děcko, celou.^ záležitost zvoraln. Nenapsala j.sen
ďemů, nedovolila jsem se,.'nedala asei? ani vědět mámě a táiovi. A tak
mě vprostřed rozehraného, turnaje zastihl telegram od rodičů, jakou
o mě mají starost. Potom ni" ješte telefonovali a v slzách mě prosili,
at se. vrátím domů, co žc se stalo? Ujistila jpem je, že. jenom dohraju turnaj a jodu. tak se. uklidnili.
.
Ale., neuklidnil se tenisový Svaz. Zatelegraíováli oi, žc se mám
okamžitě vrátit, nebo... Rozbrečela jsem'.se. Když tu,, jobevku doručili., byla se mnou Billie Jean a utěšovala mě, "-rieboj se,, všechno dobře dopadne. Ale domů bys možná, jet měla." Jenže j,á domů nejela a
Edie. lícGolďrick, jeden z 'funkcionářů turnaje, poslal do Prahy telegram-, že jsem v pořádku.,v a žc jen co turnaj skončí jedu domů. Dostala jsem se c.z do finále', prohrála jsem si Chris., potom jsem odjela
domů a zjistila jsem, že mám velký průšvih.
Ba?E0 po návratu- si mě zavolali papaláši ze Svazu a prohlásili,
že jsem se "moc z amerikáni z ovala." Z'cptala jsem sa, c.c mají na mysli,
a cni, že se mi ve Spojených státech příliš líbí'? že se příliš kamarádím s americkými-hráčkami., jako jsou Chris a Billie Jean a Rosie,
a žc bych. se radši r.ěla držet českých vedoucích. V tom měli dost

pravenu Když šli' funkcionáři ze Svazu společně na večeři, já se k
nim nepřidala. IJyslela jsem: si, že mám právo přátele si vybírat sama.
•
Obvinili mě, že jsem nafcukaná a přehlásili,, že mi nařizují' stýkat se jeň: S: Čechy a s hráčkami z- ostatních, socialistických zemí/
To mi nešlo na rozum. Všechny jsme přeci byly na jednom, turné. Všechny jsme byly tenistky. Proč se s některými kamarádit mám a s jinými ne.? .Věčně s náma někde jezdi a dává na nás -pozor; ;iic dobře. •
Ale právo vybírat si kamarádky sama jsem si vyhrazovala.
Povolili mi jet na Mistrovství Francie, a samozřejmě se očekávalo:, že se ubytuju s českými hráčkami. Jenže nasazené hráčky dostávaly výhodnou slevu v ne jle.pšíchi hotelech., a hrál ti jsem- čtyřhru s
Chris:, připadalo mi samozřejmé., že. budem bydlet ve stejném hotelu-:,
a dál jsc-ra o tom neuvažovala. Hotel byl nesmyslně drahý? ale já. byla přesvědčena, že si ho zasloužím-. Vzpomínán si, jak si Chris dala
vyprat,_a stálo ji to-200'dolarů.
'
• .
Ve finále jsem s Chris projela, vrátila jsem se domů-a tam si mě
vzali znova do' prádla. Vypadalo to,, že do Wimbledonu; mě už nepustí.
Po mém útěku západní novináři naznačovali,, že jsem."v Americe mola
nějakou srdeční .z-áležitoafe a" dostala ¿sem strach., že svého miláčka
už neuvidím, ale to nebyla pravda. Neměla .jsenr s nikým- žádné pletky
Chtěla jsem jenom hrát, tenis.
,
•-• •
Nakonec mi povolení přece j.en dali, ale'měla jeem už toho handrkevání: plné-zuby.lát.qvi jsem opakovala: "Já prostě musím zdrhnout
Tohle jse-m\imnoha lidem neřekla, ale ve Wimbledonu- se celá. naše
rodina chystala--zdrhnout společně. Přijel tam Fred Barman a zařídil
všechno právě"tak, abychom já,, rodiče? i Jana mohli hned po Wirabledonrn na americké vyslanectví. Po celý turnaj jsme to s rodiči neustále probírali. Joďcn den jsme. dospěli k závěru,: "Dobře, tak jdem
do toho!" a druhý den> "No., radši no a"
Táta váhal, protože věděl, ŽL .by na mně byl závislý, a co by se ^
stalo, kdybych se zranila a musela.přestat hrát? Čím bychc.m se živi
li? Zvláštní v.ěc: táta si byl vždycky jistý, žc ze mě bude v o lká
hráčka, a najednou, když už jsem jí skoro byla? trápil sc pochybnostmi, jestli to dokážu?.- Jenže- člověk to musí vidět, z jejich hlediska: on i máma celý život pracovali a nebyli zvyklí, aby je- vydržovala. dcera.
•:
Zavinilo to několik vynervákováných večerů a ve čtvrtfinále .jsem
prohrála s Margaret Courtovou va dvou setech. Při její zkušenosti
bych- byla asi prohrála stejně-, ale přesto. N.obýt všech těch starostí, melo. jsem lepší šanci. A: co nejhoršího: podělali jsme 3c. všichni dohromady. Odjeli jsmo na krátkou dovolenou na francouzskou
Rivieru- a pak zpátky ďo Československa, kde se. v Plzni konalo mistrovství republiky na stejném^ stadionu, co jsem hrála, když nás pře
padli. Ruscžvé. •
;
..-•-Když., jsem sc tam: s rodiči objevila, všichni se tvářili, jako by
viděli, ducha. Kdykoli měli dle jem, že se rxdíváne, špitali si a ukazovali si na nás prsten. Kdekdo byl strašně překvapen, že nás vidí
-v Plzni, protože., jak. jsme se. dozvěděli později, Prahou šla jedna
zvěst.,: žc jsme už zdrhli. Takže třebaže jsme se vrá ili, lidé si na
nás dávali větší pozor než kdy dřív.
•
Týden- na to jsem měla nastoupit na juniorském turnaji ve Francii
ale Věra Suková ni zavolala a povídá: "Do Francie ne jedeš."
- ,"Přo:č ne?"
'
"Chceme'dát šanci mladším-, aby si zahráli v mezinárodní soutěži.
, " Hhc-d: jsou věděla, že to jsou kecy, Ma Svazu si pořád myslí, žc
jsem noc zamořikanisované, a tímhle mi dávají najevo, že mě možná
neoustí na Mistrovství Spojených států. Podle, mě jc to typicky komunistická argumentace. Česká vláda investovala do mé hry spoustu
času a peněz, a energie, a když, jsem teď na špici, začínají být ner-

voz ní. A no. ¿de -jen: o: toT že bych* nelila zdrhnout: oni si prostě nevodí rady s Českou, která je velkou, hvězdou profesionálních. turné,
a začíná nit vlastní představy jak hrát, jak trénovat a kterého
turnaje se zúčastnit. Chtěj.í mít nada mnou. úplnou kontrolu, jenže
čím víc- vyhrávám-, tím víc ji nade mnou ztrácejí. Rnďšii obětují' mou
tenisovou, kariéru, než by ji ztratili úplně. A to nepřipustím.
Tii týdny před zahájením Amerického mistrovství, kdy jsem mola
hrát na Kvropském amatérském šampionátu, ve Vídni, jsem se pořád ještě nemohla rozhodnout. Dosuď mě vedli jako amatérku, ačkoliv jsem1
sil tec většinu vyhraných: peněz ponechávala.
Když: se nad" tim člověk zamyslí, bylo oď nich bláhové takhle na
ně tlačit. Ty velké peníze, které jsem už. tehdy vydělávala, mohly
být slušný přínos české, ekonomii. Moje pozdější výdělky by'byly
podstatně zvýšily hrubý národní důchod. Ale oni mo prostě museli
šikanovat.. líGiamějí nia lepšíhe.
Zažádala jsem o povolení: k cestě clo New Yorku. Jan Kodeš se domluvil s nějakými papaláši ve Svazu,. kteří 'mě- bezvýhradně podporovali. Na mé straně byl taky. Stanislav Chvátal, opravdu dobrý a přímý člověk a přítel mých rodičů, ale kone'čné slovo mol svazový předsedu Antonín Kiml.
•" ; ••
Himl byl taky d'ocala dobrý chlap, jenže Bolarďt mu našeptával,
že uteču, a tak svolal schůzi do. své kanceláře na Kinisterstvu spor
tu. a tělesné výchovy. Všechno probíhalo v atmosféřZ slušnosti. Pověděla jsem jim, že se divím., proč ni dělají, .potíže a žc nemám v
úmyslu zohnout, což byla v podstatě* pravda« Nechtěla ¿sem do exilu,
ne úplně. Chtěla jsem j.en-hrát. tenis".
•'' r
Kodeš a pár ostatních, ukecali Himla a on mě nec.hal jot; zdůrazňovali', žc vo Forest Hills budu nasazena hodně vysoko, a jestli se
tam prosadím, bude to dobrá reklama pra''Československa. Nakonec: Himl rozhodl, "'že na Americkém mistrovství teda- hrát múzu a můžu sc
zúčastnit i turnaje ve Wetchoster County těsně prc-c! šampionátem,
ale pak* musím bez otálení donů.Třebaže jsem toďy získala, povelení vyjet, mola jsem pocit, že
kontrolu nade mnou .utužuji.Jednali sc- mhou jako s' holčičkou, ačkoli
jsem-, byla už profesionální sportovkyně, kázali mi 7 že musím vychodit školu, a hrát v Mistrovství tenisových týmů ni v žádném případě
dovolit nechtěli. Kdy mě po návratu zas pustí' ven, bylo u Boha.
A, stačilo se r.ozhlédnouU a človělc vidol?. žc tohle není ší.astná
země. Rozmáhal se smutek, melancholie, pocit lítosti, jak tomu říká l.iilan Kundera. Docházelo mi, žc v tomhle systému nebudu nikdy
sama sebou, spokojená, nikdy nebudil; sama rozhodovat o svém životě. .
Když tu zůstanu, stanu se je jichi ma. jet kenť. Můj v ivot nebude nikdy
patřit mně.
V předvečer odjezdu &á Ameriky ně táta vzal na^procházku podél
řeky/Řekl mi 51 Jestli tam zůstaneš, tak tam zůstaň, dev aby ses oď
nás dala"přemluvit k návratu. Za každou ccnu tam zůstaň. Ale pamatuj. si: když ty se jednou rozhodneš zdrhnout-,- zavřeš si dveře domů
nadosmrti."
S mámou jsme o tom vůbec nemluvili. Té jsem- neřekla nic. Nebylo
ale žádné tajemství, že mi nedělá žádnou radost, jak se mnou,Svaz.
mlátíí.i liáně bylo jasné, jak mi jc, a podle toho, jak si nervózně
mne rucc a kouří jednu cigáro tu za druhou, dalo se domyslet, že tu>ší, že sc třeba nikdy nevrátím.. Kdysi mi řekla, že jestli se někdy
rozhodnu utýct, nonám jí o tom říkat. Tak jsem jí o tom neřekla a otevřela sc další propast mezi dvěma váhavci, kteří se tok miluji
že. c tor. ani nemůžou mluvit.
Nechci, aby moje rozhodnutí' odejít. vyznělo příliš ubrečeně. Byla jsem si na pětadevadesát procent jistá, že sc nevrátím, a ve
svých osmnácti přesvědčená, že. se s tím dokážu vyrovnat. Kdybych
byla o pot let mladší, mohlo to být horší, nebo kdyby ni bylo o

ía a
IZ

nenanesehrát. Takie jsem by lži celá žhavá'jít do to.ho p-o hlavě. Budoucnost se o sebe postará..
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• avantgaizcTní tanccniicc • .
ne ř pozvala d o

tigardního divadla

"na aGtÉúďálcní přodstxauanai
*

*

. o přcstáV-c^ js.no 'soďěli ví;- tne
ui inalýhQ stolku;
* r. tabycíi vypadal starší .
nechal ¿se-a- ki.tři tajčLny.
• - •1
I .růst vousy;
• ; .
jaká- j.scn- byla? ' ' • • •
\
její' krásná tvář.' .
i
.byla-bílá o'růžová . •
. kle misky napudrováná
vjel jsem jí rukou- pod sáláni
a hladil, ji
úsměv jí rozchlípil rty
jako když -rozřízneš hladkou. . »
papírovou- stěna čínskýho ďanku
kteráj sem si vymyslel
• :
ruce roztrhly progran
a nehty se zběsilo, zasekly do dlaní
trochu; světla přece jen padlo.. .
na lícní kosti *
.
„ ' '
vypjatá, jak sílenoj černej, kun
na* svahu kolno proti klečící.nu- noři
dotkla se. ně 'levýii ranenen
ktory zkroutila lehká křeč.
••
•
• -» . •
tjpvala-nán čtyři minuty
. tohle tradiční představení'
s vyloučením veřejnosti
bezt repríz.
• be2z: kvStin
; ^ '
a na potlesk sere pes
. ,
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PŮLNOČNÍ MYŠ
Když k půlnoci dům nebes jeat
bez měsíce i beze hvězd,
dvanáckrát běží jím v svou skrýš
půlnoční myš.
Pískó si malou tleuničkou ve snách pekelné herky řvou Svůj úkol plní však tím spíS
půlnoční myš.
Její pán, velký bílý'duch,
právě té noci změnil vzduch .
Je mu hej! Dům střeží, jak víš,
půlnoční myš.
/Morgenstern/
KRYSY
Za pér kostí trochu Slupek
líze ruce každej pejsek
trocha zrní pro holuby
za to vrkaj zobaj z ruky

3K0ČNÁ
Hychle se otel
otel se otel
v půlhodince nikdymája
jak tu civíš do praróna
klanět se chce Tibetu
však oddávó se klaretu
a jak skočit si s ní chtěl
zapomněl
že má třísla o tři čísla
větší než by chtěl
shýbati se u ohrady
zápoliti o prsy-hrady
ona užší o tři čísla
těžce supí
přec se lísá
odhání ho od Tibetu
přec se sešli bradavice
na tvém na tvém
na tvém j?etu
když do uaměvu vtlačíš líoe
vhlístl se panáčku vhlísti
zeshora dolů dovnitř a kolem
musíš mě hníati a hnistl
poslední chvíli ukrást
cukat
a rýpat
sežrat
a nedat
a vzíti a tlouci
a buílt
než přijde tma a mlha zlá

jeno» krysy nemaj pány
tak je jeden každej tráví
Ani my nejsme ztracený
žijem toky v podzemí
¿ádnej spolek je nechrání
v podzemí se sami brání
čím víc jodu tím víc je jich
starý ještě mnoho mladých
jako ty krysy oplzlý
nechceme bejt zalezlý
Ani my nejsme ztracený
žijem tady v podzemí
Oslňují bílím slizem
z podzemí vylétají na zem
zelený žabinec tůr.í
zahalí je sladkou vůní
Čistému čistý ¿e i hřích
čistý je v tůních n^jhlubších
/Čuňas - Magor/

co z blat
dvory polevá
rychle tě mít
a sežrat
a nedat
a tlouci
a bušit
/ Jáchym Topol /
JEN C/UY MYŠLENEK
Prošel Jsi oknem
a nechal na něm kůži
jen cáry myšlenek
Prošel jsi zubatým sklem
a necítil jediný šrám
jen cáry myšlenek
Pochodovals po střepech
a bolest brala
jen cáry myšlenek
Bojovals o všechno
a neztratila Části sebe
jen céry myšlenek
Nevěřila nikomu
ze vší tý úzkosti
jen cáry myňlenek
jen cáry oyůlenek
Oen céry myšlenek
/Jáchym Topol/

ROZSBKAlí TI KALHOTKY

...KVĚTINY

rozsekám ti kalhotky
ozdobím tě korunou
natrhám ti pupavu
až peníze nebudou

květiny ve váze
cítí se neblaze
pijí jen ze zvyku
aby svým chováním
nezpůsobily paniku

posadím tě na kozla
povozím tě zahradou
ukážu ti chalupy
kde už lidi nebudou
roathóm ti ^ofiilku
proním aspoň na chvilku
očistím ti vlaey
oefi má sestra asi

/Irena Kajaká/

leštím ai píšíalu
nejenom ze žalu
jsem jak ty květiny
v podstatě nevinný
dělám to ze zvyku
abych svým chováním
nezpůsobil paniku
/Irena Hajaká/
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