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vydává občanské sdružení Proximus – s podporou nakladatelství Vetus Via a Sopel tzv. productions

„Bez šilinku bos“
Rozhovor se Zbyňkem Benýškem (1949), malířem, povídkářem a básníkem, nahraný v Brně, v půdní galerii Skleněné louky, před „gellnerovským večerem“ Potulné akademie, 28. 7. 2005. Kráceno.
Kdys odešel z Prostějova svého dětství?
V patnácti. Všechno další jsem si objevil
v Brně. Studoval jsem Šuřku – a samozřejmě tady jsem prožil všechno to, co
ty šedesátý léta přinášely: bigbít, beatnickou poezii, květinový léto, člověk
měl pocit, že žije téměř ve svobodný
zemi a nějakej komunismus byl někde
vzdálenej.
Samozřejmě taky jsem tady poznal
– v hospodě U čápa – společnost lidí,
kteří byli o něco starší, studovali už ﬁlosoﬁckou fakultu, a ti do mě dostali tu
druhou část mý osobnosti, tu nadgenerační. To byl Hemingway, to byli Rusové, Dostojevský, věci, o nichž tam mluvili denně. Úžasný hovory.
A pak jsem sháněl modrou knížku, tak
jsem šel studovat do Olomouce. Dva
roky, ale v podstatě jsem tam nechodil.
V lednu 71 jsem napsal na fakultu dopis,
že končím. Šel jsem do Prahy na metro
jako kopáč.
Pak už nastaly školy života…
Už jenom dělnický zaměstnání. Na metro jsem přišel v lednu, což bylo úžasný.
Byl jsem ještě strašně naivní v tomhle
prostředí, do tý míry, že když jsem tam
seděl s jedním spoludělníkem a měli
jsme kopat ve zmrzlé půdě nesmyslnej příkop 50 na 50, a on se mě zeptal
– a cos dělal předtím? tak mu říkám, já
jsem výtvarník, – byla tam taková velká
plakátovací plocha, a já mu říkám, no,
za ten plakát bych dostal takovejch dva-

Z. B. s portrétem Františka Gellnera

náct set. To byl jeho měsíční plat! Vstal
a dal mi hroznou facku. Takže to byly
takový mý školy. Pak jsem dělal na Barrandově výtvarníka a rekvizitáře. Seznámil jsem se tam s celou starší i svou
generací hereckou, která ovšem už tak
trošku šla s tou normalizací. Tam jsem
viděl, jak se z nich stávají schizofrenici.
Za dveřmi Charta 77, co můžeš říct k tomu?
Byl to čas, kterej nás už zahnal evidentně do toho největšího podpalubí.
Charta, to bylo naprosto jasný. Bylo
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v tom všechno, co jsem si samozřejmě
taky myslel. Uvažování o tom, že tam
byli i bejvalí komunisti, to tenkrát nehrálo vůbec roli.
Z počátku to byla spíš taková sranda
pro nás, protože nejdřív se upjali na ty
starší, který byli známější a vůdčí v tý
době. A nám dávali pokoj. Ale jednou
jsme byli pozvaní – myslím v sedmdesátým devátým – do jednoho katolickýho
sboru pro 500 diváků, hrály tam hlavně
katolizující kapely, a taky my s Vlastou.
Najednou přiběhne Jirka Němec a říká,

Mohl bys k tomu pár slov? Paternoster…
Seznámil jsem se s jistejma lidma, kteří se chystali vydávat časopis, kterej se
měl jmenovat Osteuropa Nachrichten.
Byla to mezinárodní redakce a já jsem
tam dělal graﬁka. Tisklo se to v takový
malý tiskárničce, kterých tam po Vídni
bylo spousta. Tiskárničky po různejch
maoistech a trockistech a těchhle skupinách. První číslo Paternosteru jsme
vydali v obrovským nákladu – 4000
výtisků! a rozeslali jsme to po celý Evropě. Vycházelo to celou dobu, co jsem
byl v exilu a ještě dva roky potom. Třicet čísel.
Čím sis vydělával na chleba?
Prodal jsem tam poměrně dost obrazů.
Měl jsem taky hodně výstav, v Německu, Rakousku… Pak jsem tam dělal
třeba neuvěřitelnou práci, výtvarnou,
knihu několika set kreseb, která se
jmenovala Paleontologické dějiny světa.
To byla životní bichle nějakýho vědce,
kterej v tý době už vlastně umíral někde
v nemocnici, a já jsem přes nějakýho redaktora získal zakázku na ty kresby. To
se ještě nedělalo na počítačích, rýsoval
jsem ručně, ale bylo to dobře zaplacený. Taky jsem publikoval, z toho jsem
měl taky nějaký honoráře.

Okamžik narození klauna, 1974

okamžitě mizte tady zadem, protože
už po vás jdou. Ale Vlasta byl ještě na
pódiu a protože tohle neslyšel, řekl ještě tuhle šílenou větu: „No tak myslím,
že tady máme tři mikrofony: jeden na
zpěv, druhej na kytaru a třetí má StB.“
No a potom už začly výslechy atd.
Mohl bys trochu promítnout ten přelom 70.
a 80. let – až po ten tlak emigrační?
První výslechy byly spíš taková zkušenost se Státní bezpečností, ještě malinká, ale pak už mě zvali tak dvakrát
třikrát za měsíc. Ale ještě pořád jsem
to bral jako takovou zajímavou zkušenost. Jednou ráno pro mě přijeli – to už
jsem byl nočním hlídačem – normální
policajti. Což se tak dělalo, protože estébáci vstávali v devět, ale potřebovali
vybrat ty lidi už v šest. Tak si pro mě přijeli a odvezli mě někde v Holešovicích
na fízlárnu. Dvě hodiny jsem tam čekal,
pak mě odvezli na Barťák, a tam mě
předali – ještě jsem neznal jeho jméno,
teď už to víme, byl nedávno odsouzenej – jistýmu Š. Což byl mimochodem
Hanák, krajan, a byl téměř stejně starej
jako já. Pokud vím, taky se pokoušel
v těch letech dávnejch o bigbít, ale moc
mu to nešlo a stalo se z něho tohle. To
byl člověk, kterej začal tvrdší výslechy
a pomaličku to stupňoval, až dosáhl
nakonec toho – ta jeho skupina měla

přímo v referátu „závadovou mládež“
– že jsme byli nucený odejít.
V kterým roce došlo k tomu markantnímu
přitvrzení?
Nejhorší byl rok 81. To jaro. Tehdy jsme
se dohodli, že odjedem. Sváťa Karásek,
Vlasta Třešňák, Vráťa Brabenec, Martin Hybler – vlastně všichni z budoucí
redakce Paternosteru. V červnu 82 jsem
sed na rychlík a odjel do Vídně. Dostal
jsem od Jarmilky Bělíkový takovej sáček
s českou půdou, a na hranicích, když
mě prohlíželi, tak to tam našli – taková
hezká blondýna to byla, mladá, celnice
– a říká, co to je? já říkám, to je kus český země! A ona na to: no vidíte, nemáte
dělat blbosti a nemusíte odjíždět s českou zemí ven.
Ve Vídni na nádraží jsem vystoupil,
s kytarou, starým psacím strojem
a s malým báglem – a tam nikdo. Ačkoli mě měli čekat kamarádi, kteří už
tam byli. Samozřejmě už seděli v hospodě, pili pivo, ale na Vindobonu jaksi zapomněli. Tak jsem tam stál, „bez
šilinku bos“, jako ten Rimbaud kdysi,
když ho tam okradli ve Vídni… Asi za
čtvrt hodiny se vyřinuli z tý hospody
– už jsem chtěl začít somrovat – a začal
uvítací večírek. A pak to mělo rychlej
spád, protože asi za tři čtvrtě roku jsme
založili Paternoster.
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Kdy ses vrátil?
Nikdy jsem nebyl typickej exulant, kterej by tam chtěl zapustit kořeny. Pohyboval jsem se v českým prostředí, dělal
jsem český věci. Nikdy jsem neuvažoval, že tam zůstanu natrvalo.
Jak bys pro sebe posuzoval dnešní umění?
Mám dojem, že český umění je v takový
krizi, v jaký nebylo ani během 50. let,
ani v 70. letech nejhlubší normalizace.
Celý dlouhý roky k nám prosakovaly
ze západního umění takový ty formální
trendy a tendence. A v 90. letech se samozřejmě dostali do popředí lidi, který
dovedou sami sebe mediálně zhodnocovat – a zároveň je to takovej podivnej
peleton trendistů a tendentistů, který
nezajímá život, který nedokážou – jak
píšu v jedné básni – rvát životu játra zaživa. Je zajímá, jestli jsou na špičce toho
peletonu ve smyslu trendu, gagu, zajímavosti. Prorazit! Dneska jsem zrovna
četl o nějakým chlapíkovi, kterej vystavil
pet-láhev a v ní rozpuštěnou vodu z nějakýho arktickýho ledovce. Cena 48 tisíc
liber! A někdo to ukradl, poněvadž myslel, že to je minerálka a vzal si ji domů.
A ten chlapík teď pláče, že mu ukradli
obrovský dílo. Tvrdím, že je to obrovská
ukázka dnešního akademismu.
Ptal se J. E. F.

Dílna
Jan Sytař, narozen 29. 1. 1976 v Brně. Absolvent Zlínské školy umění (S. Slovenčík) a FaVU VUT
v Brně (V. Stratil, M. Mainer). 2 roky AVU (V. Kokolia). Zastoupen v soukromých sbírkách v ČR a USA .

Žlutý sešit
Pracovní zápisky
21. 11. 04 Praha
Jsem na průzkumu a možná taky trochu, abych zapomněl. Dívám se otevřenýma očima, snažím se být rozpřažen,
ale pevné místo stále uniká. V Praze
se na Brno snadno zapomíná, nenarodil jsem se tu, nikoho tu nepotkávám
a jsem součástí bezejmenného davu.
Včera, když jsem šel po Karlově mostě,
začalo sněžit. Byl to první letošní sníh,
který jsem spatřil. Před sebou neuteču,
ale na neúspěchy se ve víru velkoměsta
dobře zapomíná. Po temných tancích
nočním Brnem, zranění duše a těla
a prázdnotě mysli byl tento útěk celkem opodstatněný.
Bydlím zde na Smíchově v horní části
hotelu Movenpick, v luxusní residenci
s výhledem na Prahu. Jezdím tam červenou lanovkou ze spodní části hotelu, každý večer přináší čokoládu, mísu
s ovocem a předpověď počasí na další
den. Mám bílý župan, křeslo v proskleném balkóně a každé ráno luxusní
snídani ve stylu švédských stolů v proskleném restaurantu s výhledem na
centrum Prahy. A v posteli ženu. Zítra
nebo pozítří se vrátím do Brna abych
zařídil úřady, zaplatil nájem, zkusil
něco namalovat a zase rychle zpět.
Smích On – Smích Oﬀ – Smíchov
20. 11. 04 Smíchov
Jsem na návštěvě ve všech vesmírech,
které obývám, ve kterých jsem doma.
Když jsem na návštěvě někde jinde,
jsem tam vlastně stejně doma, jako
doma. …

Žižkov už netáhne tak jak dřív. Jako by
byl za zenitem. Duch se nad ním vznášel, ale nebyl vyslyšen. Teď se vznáší
nad Smíchovem. Před asi deseti lety se
vznášel velký duch nad celou Prahou.
Neprostoupil však plně do útrob a do
lidí a zase odletěl. Myslím, že do Berlína
nebo za bráchou do New Yorku. Mám
na mysli ducha rodícího nové poznání
doby, ducha kultury. Nad územím této
země však před odletem šlehl speciﬁcky svým ocasem. Tento pohyb nebyl
zapomenut. Jeho žhavé uhlíky doutnají
v oblasti města Brna a zdatně soupeří
s jeho bažinatým podložím. Město sice
nemá předpoklady líhně velkoměsta,
ale v rámci zdejší české lokální (kotlinové) kultury je to neoddiskutovatelný
fakt. Nový duch pravděpodobně nevznikne, vatra se globálně nerozhoří,
ale nejdůležitější věci jsou nakonec ty
malé. Musíš se sehnout, abys je mohl
spatřit. Nechci být významnou troškou
zašlé říše. Chci být malou částí samotné
existence.
22. 11. 04 Praha
A-ův byt vypadá jako čajovna s postelí.
Dítě křtěné Vltavou, ve vlastní laboratoři, pokorné ataky osudu. V peněžence mám 150 a lístek do Brna. Odjíždím
zítra ráno, osud určí další cestu. Myslel
jsem, že mě Praha nakopne, vždy pro
mě byla inspirativní, možná jsem se těšil, že zdejší energie bude pracovat za
mě. A ono nic. Třeba se to jenom někam ukládá a časem to zkondenzuje ve
vizuální výstup. Marcel Proust psal deníky ztraceného času. To co píšu já, jsou
šedé odlesky prožívaného, samozřejmě
bez zásadních literárních ambicí. Po
knize ZOE je to takové „After Party“.
Nebo další diplomka bez diplomu? Tak
jako ZOE především pro sebe? Texty
by pak i nadále mohly být ﬁxovány na
určité časové období a především na
jisté uzavřené celky vizuálních sérií,
uvozené výstavními aktivitami. Mé nabubřelé ego si pravděpodobně myslí,
že by tak po mě mohl zůstat otisk ne
příliš úspěšného malíře své doby, aby
i další generace zjistily, že na tom nejsou ani líp, ani hůř.
Jsem pirátem ve velkém světě luxusu. Noc v exekutivním křídle hotelu
Movenpick stojí asi 230 Euro a je to
skutečně mastňácká záležitost. Dnes
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nastoupila nová směna a mluví na mě
francouzsky. Dost mě to baví. V létě si
mysleli, že jsem Ital. Že bych nastupující zimou získával poetičtější rysy? Nebo
je to tím, že jsem si nabarvil vlasy na
černo a zvolil ležérnější styl? A to jsem
měl být v Berlíně. To, že čtu Cizince
od Camuse je už jen prodloužená ruka
tohoto velkého vtipu. V něčem mi to
dokonce připomíná Twainovu novelu
Princ a chuďas. Pouze nedošlo k žádné záměně. Prostě to platí nadnárodní
ﬁrma.
Multikulturnost velkých měst se jakoby obloukem vrací k nezachytitelnosti
džungle. Je to koncentrace kmenových
systémů v malém prostoru. Oproti
džungli, kde musíš být ve střehu, je zde
nejsilnější zbraní nevšímavost. Neutrální, avšak značná. A dávat si bacha na cizí
nabídnutá křídla pomoci či ochrany.
23. 11. 04 Praha
Nad Prahou svítá, její světla začínají pohasínat. Kateřina odjíždí červenou lanovkou, vidím ji prosklenými stěnami
restaurantu, pak mizí za ohybem kopce. Dopíjím kávu, dokuřuji cigaretu. Za
dvě hodiny opouštím Prahu. Ví vůbec
někdo, jak se dostal krtek do Prahy?
Přece na křídlech odvahy.
23. 11. 04 Brno
Su tu. Narodil jsem se jako Andy až
někde v Asii nebo minimálně někde za
Uralem. Nevím, zda se přiklonit k arabům nebo k židům. Vím jen jedno…
Co dělat? Spát, když už vše ujelo? Vyčkat? Nějak to přežít? Zabít ho?
Jan Sytař

Na vycházce

Sépiovou kostí
Radek Štěpánek, nar. 2. 8. 1986 v Prachaticích, zpěvák a textař kapely Black Spirit Rose, student
oboru enviromentální a mediální studia na brněnské Masarykově universitě, zatím nepublikoval.

×××
na nebi mastné kruhy
a vytí psů
když padá sníh
a dřevo praská
a v sednici
k ovaru
bez slzení
křen si strouhám

×××
když na senách
do vlasů
trhal jsem ti kopretiny
a toužili jsme
toužili
a švestky zrály
zpití do němoty
těmi okamžiky
i dnes mlčíme

×××
černá noc
před čerty schovává se
a před deštěm
u mě pod postelí
s nehty zaťatými
v zápěstích

×××
smutný déšť padá
na listí platanů
opadané
nic o tom nevím Pane
šedivá obloha
do ulic rozpíjí se

a já tak maličký
o tom všem pokouším
se psát
nic o tom nevím

prolomilo
jen na chvíli

×××

když věci
ztratily svůj význam
a bylo jen to oko
slzel
a prasklé žilky
dráždil
a v noci klid
a třeštění
oko své zavřel
do tmy
a šílenství
černé
a slepé
slyšíš ho dýchá
a mluví ze spaní

ach modlil jsem se
beze slov
která neumím
kříž zlatem třpytil se
ve tmě
a sochy andělů
slyšel jsem
mluvily
a já ten kdo nemá uši
ale v ten okamžik
snad
padl jsem svatému u nohou
a do kamene
skládal tíhu svou
puklou

×××
Když jsem tě pohřbil
Vyrostla bříza
Každý jiný by si
Přál najít jabloň
A krásné květy
Mně stačí jarní déšť

×××
psí vytí
do uší škrábe
a trhá duši
když zas ten měsíc
jak s voskovou tváří
propálenou
se šklebí
a oharek větrem rozfoukaný
krvavé noci
šedý stín
po nebi v nedohledno

×××
jen na chvíli
se protknout
a pak už navždy
snad
teď s tváří
větrem bičovanou
a sněhem přemrzlým
ve zbytcích modře
ještě se slunce
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×××

×××
netřeba jména
těm bílým ptákům dávat
když křik
který dnes smíchem
a jindy pláčem nazývám
a listí nepopsané
na zem se snáší Pane
a k čemu oči
když myšlenka
do krve žluč si míchá
jak zlíbí se jí
a z rány proudy slané
než probuzení

×××
v zahradě naší
nohy bosé
a v trní krve
by se nedořezal
když v uzdravených
klínech pláňat
jablka zralá
a do kůže tvé
z březové kůry dnes
nehty zatínat
od kostí obroušené
jabloní těch planých
větve
jak prsty černě
po nebi v půli prasklém
po všech obzorech
rozfoukat
Z rukopisů, 2003-2005

Napříč – Glosy – Poznámky
„Poslušnost hanebná“
Psáno jistému dobrému, ale „duchovní“ dřinou utýranému knězi, v postě,
17. března 1922: – Důstojný pane, už
jsem dávno, jak se říká, „složil ruce
v klín“ a hledím si jen positivnější práce, totiž překládání dobrých knih,
a všechny „sporné“ otázky pouštím
mimo a obyčejně na věci, z nichž číhá
nějaký konﬂikt, neodpovídám. Ale Váš
lístek přichází právě před svatým Josefem, a poněvadž i Vy jste pod týmž
patronátem, přemáhám svou nechuť
a místo přání k svátku dovoluju si říci,
co já považuju za pravdu:
Poslušnost a podřízenost biskupům
v Církvi jest podmínečná, pokud totiž
jejich činy jsou, jak praví kodex církevního práva, vydaný Vatikánem za minulého papeže, zákonné, čili, jak se jindy
říkalo, pokud jsou sjednoceni s neomylným Náměstkem Kristovým. Tedy
odporuji Vaší větě: „že kdyby (biskup)
v něčem se mýlil a tak dobré věci škodil,
že my svou poslušností... nejvíc přispějeme k dobrému“, odporuju jí „zuby
nehty“ a tvrdím naopak, že kdo jde ať
s čímkoliv omylem (o němž nikdy nemůžeme míti jistoty, kdy jest bludem)
a s tím, kdo dobré věci škodí, nikterak
svou poslušností nepřispěje k dobru,
naopak jen omyl a poblouzení nebo
blud sesílí a tím ještě více dobré věci
uškodí, čili prostěji řečeno hřeší s hřešícím. Radovati se s radujícími, plakati
s plačícími, ano. Ale hřešiti s hřešícími,
to jste vynalezli až vy, moderní křesťané. Dokumenty k tomuto mému
tvrzení skýtá mi celá historie. Petr Kanisius a arcibiskup Kolínský Lutherán,

a ostatní odpadlí biskupové, Johanna
d’Arc a biskup Cauchon, což možno
přeložit bez násilí biskup Prase, a s ním
tehdejší kardinál Winchesterský a arcibiskup Pařížský. Pěkná cháska! A to jest
všude, když některý biskup „se mýlil“
a „tak dobré věci škodil“. Málo rozjímáte půtky Páně s „biskupy“ tehdejšími, jež k nám zvláště v této postní době
zaznívají od oltářů. A právě v epištole
k Hebreům slyšíme, že „skrze Něho
i věky učinil“ a hádky se „zákonníky“
začíná i v Církvi Pán obnovovati.
S uctivým pozdravem
J. F.
P. S. Právě překládám v „Johanně
d’Arc“ od Bloy toto místo: „Od rána
do večera, jako tlesknutím rukama,
celé království Britanské, jež bylo kdysi
‚Ostrovem světců‘, stane se heretickým
účinkem hanebné poslušnosti“. Tedy
nejsem sám tohoto přesvědčení.
Josef Florian
2. Kurs, v září 1922, Stará Říše na Moravě

Pavle Kučero,
můj milý, Kúčo: dnes v noci přijel do
Českého Krumlova – kde jsme v hospodě jménem Babylon slavili svatbu
Jima a Helenky, kteří nějaký čas předtím byli spojeni před Bohem v chrámu
sv. Víta – J. Erik Frič.
Přivezl sebou č. 1 svých novin Uši a Vítr. Jsou v něm dva kousky mých textů,
které sám vybral. Budiž.
Erik po mně chtěl, abych mu do dalšího čísla cokoli napsal. Nechtěl jsem ho
zranit, nicméně jsem to odmítal – protože nemůžu psát – byť by to bylo pár

řádek – bez vnitřního nucení. A toho se
mi ustavičně nedostává.
Teď ten důvod mám: před hodinou jste
hráli skladbu Plastic People Magické noci.
Mám hluboký vztah jak k Plastikům, tak
k Tvojí kapele Bratři Karamazovi.
Byl jsem v letech, kdy Magické noci
Mejla Hlavsa složil, jedním z Plastiků.
A nikdy v těch dobách (Plastici to naštěstí nedělají ani dnes, kdy už s nimi
nejsem) jsme se nevyjadřovali ke konkrétní politické situaci. To, o co jsme
usilovali, bylo ostře nezávislé na vládnoucí moci v naší zemi – a tím i pro ni
smrtelně nebezpečné.
Žádná píseň Plastiků se netýká politické situace kdekoli ve světě ani dnes.
S Tvojí kapelou – Bratři Karamazovi
– jsem také byl (a jsem) spojen v lásce
i v konkrétní aktivitě. Zpívali jste a hrajete i nyní o lásce a úzkosti, o věcech
obecných.
Pavle,
vyděsilo mne, když jsi dnes do textu
Magických nocí zamontoval pseudolevičácký verš – „bomby padají na Bagdád“. Kdyby platilo rčení o „obracejícím se v hrobě“, nechtěl bych vidět,
jak Mejla teď vypadá. Ani já se nechci
obracet na rožni studu, kdyby se mne
kdokoli zeptal, cos tím mínil.
Kúčo,
to, co se dělo a děje v Iráku, je bezpochyby hrozné. Ale my nejsme s to to posuzovat. A vůbec už ne o tom zpívat.
Tvůj
Martin Magor Jirous
V Českém Krumlově 25. 2. 2006

Lapač snů
Reader’s Digest chudých
J. J. píše: „… ještě jsem si říkal, že ti něco
napíšu k těm novinám Uši a vítr, což
o to – nápad je to skvělý, na akcích potulného dělníka se to asi bude prodávat
(řekl bych, že to bude plnit funkci jako
v divadlech program, který si kupuji
vždy), dá se to dávat k něčemu jako
bonus, ale […] je to nešťastný formát…
taky dobře nepůsobí ty přesný datace,
je to zavádějící, noviny si kupuješ, kvůli aktualitám, takže, když se popravdě
na titulku napíše, že rozhovor je ze
srpna 05 (a noviny z ledna! 06), tak to

vypadá, že máš v redakci nějaký opozdilce… dva jinak rozumní zákazníci mi
to už zase složili s tím, že to nemají za
potřebu kupovat, neb nějaký starý věci
a jinak samý frič ( jeho přispěvatelská
většina mi vůbec nevadí, naopak, ale je
fakt, že většina i renomovaných redaktorů v jeho kůži raděj volí pseudonymy,
aby to nepůsobilo tak jednostraně) …“
Mgr. S. M. píše: „Ty noviny ovšem považuju za úplnou blbost. Nejspíš nemáš
co na práci, tak si vymejšlíš blbosti. Má
cenu dělat noviny pro těch 20 lidí, co na
Skleněnku chodí pravidelně a dalších
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30 občas? Kdo myslíš, že to bude číst?
Pro tvý ego je nejspíš důležitý ‚něco‘
udělat a otázkou ‚proč‘ se nezabejvat.
Myslím, že ten můj návrh na sborník
k Magorovu festivalu by byl vděčnější…
Ale já to sám dělat nebudu, práce mám
dost (asi narozdíl od tebe) … Škoda nevyužitý šance. Zdar tvýmu pinožení!“
Z mé kůže: Já vlastně ani nevím. Ale chci
vydržet asi 8 let. Mám dvě další reakce.
Aspoň jedna z nich: „…když to vidím,
hned mám chuť přispět něčím… Mohu?
(nevím tedy čím náhle...) Srdečně… L.“
j. e. f.

O knihách – dílech – a lidech
Tři dopisy Jakuba Demla
Milý Jene Pojere,
zemřel Vám tatínek. A odešel v Březnu
jako Otokar Březina a moje matka a Eliška Wiesenbergrová. Je to měsíc Svatého
Josefa, který nám v egyptských stodolách a sýpkách Svatostánků opatruje
Chléb života. Březen je měsíc jarního
setí. Zrno bolesti, které jsme svěřovali
zemi v rakvích našich otců, vzejde. Tak
jako vzchází a vzejde zrní, které jsme
po národě naseli svými knihami. My,
kteří ustavičně rozjímáme slova básníků, nikdy jsme nebyli daleko od Smrti.
Nebuďte smuten Jene Pojere, mám právo pohladit Vaše ruce, poněvadž nikdy
jste mi je neodtrhl, když jsem tak učinit
chtěl a poněvadž jste mnoho dobrého
vykonal pro duše zarmoucené, také pro
mne. Znám dobře ticho, které se rozprostřelo kolem Vás, ale Vy jste ani před
tím nikdy z ticha nevyšel. Vzpomínám
na Vašeho otce Jana i na Vás a na Vaše
milé při Mši svaté!
Jakub Deml
Tasov 8. III. 1937
9. V. 1947
Milý pane Pojere,
jsem na chvíli v Pohraničí a z Tasova
mi poslali Váš dopis s podotknutím, že
mne tam čeká balík Vašich knih. Jsem
Vám za tento dar povděčen tím více, že
zatím nemám (a budu mít?), čím bych
se Vám odsloužil. Mluvím jako laik,
má-li však moje Memento oltářní coram Deo nějakou cenu, „nebudete na
tom špatně“. Měl jsem nakladatelskou
smlouvu s Vilímkem na vydání souborných spisů (peupertas meretrix), ale

řízením Božím Němci mu nedovolili
vydat ani „Moje přátele“, ač prý o to žádali třikrát. Rose Junové zarazili nakladatelství, a když to tak trvalo několik
let, přišlo to naše Osvobození: kantoři
Sokoli mne udali pro kolaborantství.
Vzali mně volební právo (na vesnici
to dělá sensaci, přišlo jim to od ONV)
a neměl jsem nikde vydat žádnou knihu. Byl jsem třikrát vyšetřován u ONV,
šestkrát od četníků, jeden z nich, ten
první, to dělal na svou pěst, aby před
MNV a před ONV ukázal svou revoluční udatnost (za protektorátu a hlavně od 4. V. do 9. V. 1945 zalezl jak
myš a chodil v civilu). Má záležitost
s protektory byla u Lidového soudu
v Jihlavě, ministerstvu spravedlnosti,
informací, vnitra a skončila 22. IV. 1947
u ONV mým totálním očistěním. Jsem
tedy jak nová Baťova bota s gumovými podešvami. Sklidil jsem dost hanby
a ponížení mezi svými rodáky, neboť
několika pánům od Sokola značně záleželo na tom, aby mne označili jako
zrádce národa. Tito páni byli až do
konce protektorátu největšími šmelináři, korupčníky a horlivými kolaboranty,
a ovšem i – partyzány; v této poslední
funkci se zaleskli příchodem Rusů.
Když se některý panáček chtěl zhostit
teroru biskupa Huyna a zachránit si
zdravou kůži, stačilo udat z něčeho Jakuba Demla, nepřítele a zrádce všeho
dobrého. Jak se ukázalo, skutečně není
nepřítele jiného. Jsem vždycky „po
ruce“ jako toileta. Jsem „na snadě“, arciť
svou vlastní vinou a náturou. Za tohoto
stavu věcí mé vlastní nakladatelství se
mi odcizilo (také jeden z „odsunů“)
objektivně. M. R. Junová se jaksi speci-

alizovala na zbožné texty. To je dobře,
ale jak do tohoto „rámce“ dát „Šlépěje
mých hanáckých holbštyvlí“? Ministerstvo informací, Halasové, Moravci
a Heydrichové docílili nade mnou, co
chtěli. Když jsem dělal svou první a poslední anténu, před deseti lety, omotal
jsem drát kolem borovice, nějaké dva
metry pod vrcholem. Za rok jsem viděl, že ten vrcholek churaví. Drát jsem
odmotal, ale milé borovici ten vrcholek
nic neroste, je uškrcený a po dvaceti
letech pořád stejný. Velmi dobře cítím, proč se Březina na pětadvacet let
odmlčel – – Viděl jste, že by svině žrala
perly? Na mou věru, sviním se křivdí,
Bůh je skutečně stvořil na to, aby se jim
křivdilo! Brrr.
Jenom ve Vaší Edici, pane Pojere, rád
bych viděl v jednom svazku Moje přátele – Miriam. Ale to nezávisí od nikoho z nás, to řídí Pavla Kytlicová.
V nejbližších dnech vrátím se zase do
Tasova. Už jsem se zde přejedl.
Váš
Jakub Deml
V Horním Dvořišti 9. V. 1947
12. IV. 1954
„Český spisovatel“
nabíd mi v prosinci
vydat Výbor z mého
díla (2 svazky, 10 000 ex.)
– odmítl jsem.
„Lidová demokracie“
(se záhlavím „Vyšehrad“) žádá mne
o autorizaci na vydání „Miriam“ –
odmítl jsem...
(Janu V. Pojerovi, vydavateli v Brně-Táboře; opisy získány laskavostí
Prof. PhDr. Miloše Stehlíka)

Vybráno cestou – André Maurois
„Obdivoval jsem, sire, především sportovní disciplínu vašich lidí; Highlandeři
se chovali při zápase jako v kostele.“
„Pravý sportovní duch,“ pravil major,
„má vždy něco společného s duchem náboženským. Když před několika lety přijelo do Anglie novozélandské fotbalové
mužstvo a hned při prvním utkání porazilo anglické národní mužstvo, země byla
zděšena, jako bychom byli prohráli tuhle
válku. Na ulici i ve vlacích lidé kabonili
tváře. Potom Zélanďané porazili Skotsko, pak Irsko: nastával konec světa.
Ostatně zbývali Walesané. V den utkání se shromáždilo na hřišti sto tisíc lidí.

Víte, že Walesané jsou hluboce nábožensky založeni a že jejich národní píseň
‚Země našich otců‘ je zároveň modlitbou. Když obě družstva nastoupila, zapělo před utkáním celé shromáždění,
muži i ženy, v nadšení a v důvěře tuto
hymnu Hospodinovi a Zélanďané byli
poraženi. Ach, my jsme veliký národ.“
„Ano, ano,“ pravil Aurelle dojat, „jste
veliký národ.“
A dodal:
„Ale i před chvílí jste měl pravdu: jste
po určité stránce podivný národ a vaše
úsudky o lidech nás někdy nevyvádějí
z údivu. Řeknete si: ‚tenhle Browne, člo-
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věk by ho považoval za idiota, ale to je
omyl: hrál kriket za Essex.‘ Nebo ‚V Etonu jsme ho kdysi považovali za pitomce,
ale v Oxfordu nás mile překvapil; představte si, že je nejlepší v golfu a že uplave
třiapadesát stop pod vodou!‘“
„No a?“ na to plukovník.
„Nemyslíte, sire, že inteligence…“
„Nenávidím inteligenty… Och, promiňte messiou.“
(pokračování příště)
André Maurois, Mlčení plukovníka Brambla, Melantrich, Praha, 1969,
str. 9-10

Ears & Wind Records
Aku Aku
Knak 1992 / Humanquake
(Guerilla Records, 2006),
cena: 240,Legendární teplická undergroundová skupina, která
z kalných vod podzemí vybočovala značnou instrumentální zručností, vycházející ze
stejných hudebních kořenů
jako např. King Crimson.
Naopak syrový a typicky
undergroundový zpěv/křik,
včetně politicky zabarvených
textů, neumožňoval kapele
vystupovat jinde než na neveřejných akcích.

míchačky na beton – který
vytváří onu nezkorumpovatelnou kvalitu šedé hmoty“…
Betonovej Bez je rovněž
zastoupen na samplerech
Czech Underground 1. a 2.

Fričovo chrlení slov – příběhy psané životem – je
podkresleno violoncellovým čarováním a doplněno
instrumentálními
větami
(Credo I – VI.) a jednou
sólovou kompozicí.

[che]
Vynášení a vykládání věcí
(samonáklad, 2005), cena: 100,Trojice skvělých brněnských
muzikantů: Radim Babák,
Tomáš Vtípil a Martin Evžen
Kyšperský. Působili v kapelách jako Čvachtavý lachtan
či Květy, stejně tak jako sólisté.

Krásný stěhovák Gerard
& Sexuální nábytek

Deska obsahuje koncert z roku 1992, z teplického Knaku,
a kompletně zremasterované
LP Humanquake, které vyšlo
jako jedno z vůbec prvních
porevolučních LP, v roce
1990.

Betonovej bez
Tři lopaty betónů
(samonáklad, 2005), cena: 85,Na desce jsou 3× čtyřmi
skladbami zachyceny tři
stadia vývoje skupiny a můžeme tak okusit různých
přístupů a různých forem
v rozmanitých personálních
obměnách.

„Stále stejný však zůstává
kakofonní hukot – připomínající rachitické rachocení

Deska je plna krkolomných
slovních hrátek, stejně jako
nenapodobitelně řvaných
pasáží, či sekaných rýmů,
o instrumentální dovednosti nemluvě (v drtivé většině
akustické nástroje).
Třináctka skladeb výtečně
střídá různé hudební polohy, každý z tvůrců se projevuje po svém a deska je tak
plna vynášení a vykládání
nápadů a nálad. Jako bonus
autorský videoklip Konec
čekání na Godota.
Zastoupeni na sampleru Czech
Underground III.

Jaroslav Erik Frič
a Josef Klíč
S kým skončila noc
(Guerilla Records, 2006),
cena: 250,Po projektu Jsi orkneyské víno
(Guerilla Rec., 2004), kde se
J. E. F. spojil s muzikanty
z brněnské kapely Čvachtavý lachtan, přichází s dalším
básnickým projektem.
Tři básně Jaroslava Erika
Friče zhudebnil violoncellový mág s undegroundovými kořeny Josef Klíč.

Sofa Elektro
(samonáklad, 2005), cena: 60,Dekadentní divadlo Beruška
je divadelní skupina, která
se od roku 1991 věnuje totální jevištní improvizaci. Ve
svých volných dramatických
tvarech využívají všech možných prostředků vyjádření
od civilního herectví přes
deklamační vypjatost až po
muzikálové momenty s bizarními pohybovými kreacemi.

Špinavý nádobí
Epitaf
(Guerilla, 2006), cena: 250,Kapela byla založena lidmi z okruhu Příbramskýho
mlejna v roce 1974 pod názvem „PSYCHO“. Později
fungovala v rozličném složení a pod rozličnými názvy: Incest is Best, Psycho
X, Moletz Band a konečně
Špinavý nádobí – jak je tomu
dodnes.
Kapela nikdy moc často nevystupovala. V současnosti
hraje pouze na undergroundových akcích, maximálně
6× do roka, nejraději s výzdobou obrazů Davida Bartoně.

Deska Epitaf je oproti pódiové rozervanosti početného
ansámblu vypilovaná do nejjemnějších detailů. Precizní
instrumentální podání, silné
Křižákovy texty. Hodnotný
zážitek.
Špinavý nádobí je zastoupeno na sampleru Czech Underground III.
K dostání na:
UNDERGROUND PAGES
www.sopel.freemusic.cz
sopel@email.cz

Podoba představení se
postupně ustálila na slovně-pohybové improvizaci
za současně vznikajícího
hudebního
doprovodu
(housle, klavír, basová
kytara, bicí), vytvářeného přímo herci „on-line“
během hry. Členové DD
Beruška zároveň vystupují
v podobě elektronického
hudebního tělesa Krásný
stěhovák Gerard & Sexuální nábytek.
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Ears & Wind Records jsou
společným projektem občanských sdružení Sopel tzv.
productions a Proximus,
s podporou nakladatelství
Vetus Via.

Program Potulné akademie
Uši a Vítr – múzické večery Potulné akademie
Brno, Skleněná louka, Kounicova 23, sklepní scéna
Čtvrtek 2. března
19.00 – vernisáž – Petra Kopáčková – videoart
20.00 – Kurt Kren – Lord Of The Frame (M. Chlup & O. Merta)
22.00 – Cat and Dogs’ Band – folk-pop – Brno
C. Constantini: „Je podle tebe ﬁlm uměním?“
F. Fellini: „Ano i ne. Je to umění, ale zároveň cirkus, bouda s kejklíři,
cesta na palubě ‚lodi bláznů‘, dobrodružství, iluze, fata morgana. Je to
umění, jež nemá nic společného s ostatními druhy umění, zvláště s literaturou. Je to umění nezávislé na ostatních – v nejhorším by ho bylo možno
přirovnat k malířství, a to díky světlu. Jak ve ﬁlmu, tak i v malířství je
světlo jádrem každé věci. Ve ﬁlmu je světlo důležitější než námět, děj,
postavy – právě ono vyjadřuje to, co chce ﬁlmař říci. Jistý kritik to chtěl
trochu zjednodušit a napsal, že jsem ‚režisér-malíř‘; nic lichotivějšího mi
však nemohl povědět. …“
Rozhovory s Fellinim, Éditions Denoël, 1995

Čtvrtek 9. března
19.00 – vernisáž – Kateřina Hudečková & Aleš Hudeček
20.00 – Islandské ságy v podání Jaroslava Žily
20.30 – Bětka Hnilová (zpěv) & Lovec (kytara, zpěv) – Kyjov
21.30 – Jaroslav Žila – autorské čtení
22.00 – Kazachstán – art-rock – Ostrava
„Měšťácký živel života netkví v neschopnosti rozumět umění. Rozmilí lidé,
jako rybáři, pastýři, oráči, sedláci a podobní nevědí o umění nic, a přece
jsou pravou solí země. Měšťákem je ten, kdo udržuje a podporuje těžké, protivné, slepé, mechanické síly společnosti a kdo nepozná hybnou sílu, když se
s ní potká, v nějakém člověku nebo v nějakém hnutí.“
Oscar Wilde, De profundis, 1896

Čtvrtek 16. března
19.00 – Libor Krejcar – vernisáž jednoho objektu
20.00 – J. Erik Frič & Vít Holata – S kým skončila noc (hudba
na CD – Josef Klíč)
21.00 – Vratislav Brabenec & Joe Karaﬁát – Začni u stromu
22.00 – All Tomorrow’s Parties Band – Praha

„Nezakrývám holou skutečnost ani / žádnou jinou a nechci se zaplést aby / vzniklo
nahlížení nepřesné a neúměrné snu / prožitému a dopředu viděnému a přiznávám
/ že jsem ministrant nebyl a neproniknul pro / kolísavý mravy do podobných okruhů
vůbec / mimo vzdělání které sám sobě tolik upírám / abych víc snil a hrál si jen tak
s barvičkama / pro potěšení i řádný smutek z toho jak je / nekonečno rána do vazu
nepřipravenýmu / zamyšlenýmu jelenovi před nadlaní představ / na dosah ruky“
Vratislav Brabenec, Karlín-Přístav, 1995

Čtvrtek 23. března
19.00 – vernisáž – graﬁcká sekce FNS (Fiktivní neuróza společnosti) – Jiří Veselý, Jiří Holátko & Jan Široký
20.00 – Evelyn Underhillová – Mystika – uvádí Josef Široký
20.30 – Literární sekce FNS – Matěj Široký (texty), Milan
Krejčí (el. kytara), Jan Široký (rytmika) – Znojmo
21.30 – Patrik Kotrba (autorské čtení), Lukáš Drobík (kytara)
22.00 – Hluboké bezvědomí – punk’n’ground – Jevíčko
„Smím snad říci, že ani Aristotelovi se nejevila otázka humanismu pohodlnou. Ukládat člověku jen lidské, poznamenal, toť zrazovat člověka a chtít
jeho neštěstí, neboť hlavní částí sebe, což jest duch, je člověk povolán k čemusi
většímu než k životu pouze lidskému. V té zásadě (ne-li v jejím uplatňování) se shodují Romanuja i Epiktetos, Nietzsche i sv. Jan od Kříže.“
Jacques Maritain, Křesťanský humanismus, 1936

Čtvrtek 30. března
19.00 – vernisáž – Tomáš Benda – Vzpomínka na lidi 1983-1993
20.00 – večer s antologií erotické poezie Jezdec na delfíně
(Concordia 2005) uvádějí Radim Kopáč & Jan Nejedlý –
Milan Ohnisko & Tomáš Baránek – autorské čtení
20.30 – Čočka – Křepice
21.30 – Tomáš Míka & Viki Shock – autorské čtení
22.00 – Kapela Sobola – brněnské spodní proudy
„Spoluobčané! Slyšeli jste hřímat Prahou, městy a vískami jásavou píseň:
‚Já mám doma veverku…‘ nebo ‚Já mám doma hokyni a krmím ji v kuchyni… ‚Kolik bylo těch různých nuancí na nápěv té písně… – Mužové!
Národ český potřebuje silné stravy, silných písní. Z vás vyšla píseň silná, píseň mohutná, ta: ‚Na Škvárovně, tam se baletí“, až: ‚Honza dostal ránu, až
porazil Nánu‘. – Nač Vrchlickému dávat Nobelovu cenu. Vypátrejte toho,
který složil ‚U nás ve Zbuzanech, u nás ve Zbuzanech, tam se tancuje‘. Jen
věta: ‚A pardie samec, tančil bych jak kanec‘ zaslouží si ceny Nobelovy.“
Jaroslav Hašek, O národní písni
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