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vydává společnost Christiania v nakladatelství Vetus Via, s podporou sdružení Sopel tzv. Productions

Mozkem na plynu…
… srdcem na brzdě. Tak nazval svůj rozhovor s Jaroslavem Erikem Fričem (1949) Milan Kozelka
(1946). Rozhovor o festivalu Potulný dělník, hospodách, ekonomickém fašismu a jiných věcech.
Na půdě brněnské Skleněné louky měl Potulný dělník úžasnou atmosféru a byl především o psaném a mluveném slově. Postupně
se z něj slovo vytrácelo a stával se z něj (polo)rockový festival. A mimo Skleněnou louku už to nebylo ono. Zmizela autorská pestrost a pozdější festival do úmoru preferoval
cca 2-3 píšící lidi – domnělé velikány. Proč
se tak děje? Bude to pokračovat?
Festival nemůže a nesmí pokračovat stejně. Jako nepokračoval stejně
po období Skleněné louky. Festival,
aby byl živý, musí pokračovat novými mutacemi. Je pravda, že poslední
roky se opravdu neobjevovalo více
než jen několik výhradně čtoucích
autorů. Ale neznamená to, že by jich
letos nemohlo být třeba třicet. Ale
nejspíš nebude. Bude jich nanejvýš
šest sedm nebo deset. Nejsou všichni
v programu ohlášeni. Chci taky oprášit několik nedávno do lovišť věčných
se odebravších: Ivana Diviše např.…
Obecně nemyslím, že preferuju „domnělé velikány“. Naopak, více než
slavným lidem se věnuju těm méně
známým, což lze v dlouhodobých
programech Potulné akademie doložit.
Ty i já se děsíme stereotypu, nudy,
vymyšlené vnějšnosti, tupé pseudoklasičnosti. Bude tedy i letošní ročník
festivalu Potulný dělník pokračováním
boje o výraz, o smysl, o živé propojení
s vícerými kontexty.

Postupně se čím dál víc orientuješ na underground. Co tě na něm tolik fascinuje? Nezdá
se ti, že je to už přežitý hospodský stereotyp?
Proč jsi se v něm nepohyboval v dobách jeho
největší slávy?
Já se orientuju především na svůj život.
Říká-li tomu někdo „underground“,
je to jeho věc. Vydavatelství (Vetus
Via) rovněž se orientuje především na
autory, nikoli na směry, žánry či literární frakce. Druhou věcí je ovšem to,
že zvážím-li a potěžkám svůj dnešní
život, a položím-li na druhou stranu různé deﬁnice tzv. undergroundu
(včetně té mé), pak se nutně do toho
nejednoznačného šuplíku musím sám
řadit více než kamkoli jinam. Je to důsledek mých postojů a osudů na celé
časové ose mého života. Současnost je
výslednicí všednodenních siločar, které
nás vedou k právě takovým a takovým
důsledkům. Nejsem ideolog. Nikam
se neřadím v žádném smyslu. Jsem člověk, který má přátele a který určitým
způsobem pracuje. Jak to vše kdo řadí
a kategorizuje, je zcela jeho věcí.
Z řečeného vyplývá v podstatě i odpověď na poslední část tvé trojotázky: v 70tých a 80tých letech, která máš zřejmě
na mysli, jsem pracoval v hospodách,
t. j. byl jsem na opačné straně baru či
výčepního pultu než ona „parta“, která
se vynořuje mezi řádky tvých otázek.
Pracoval jsem běžně 12-16 hodin denně,
z čehož taky vyplývá, že můj „hospodský
stereotyp“ byl zcela odlišný od toho na
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„straně konzumentské“. Nebyl to ovšem
zásadní rozdíl v mentální či „ideologické“ rovině, jen prostě jsem svou svobodu realizoval jinak: byl jsem honěn více
hospodářskou kriminálkou než státní
bezpečností („šéfové“ mi např. za necelých šest let působení v jednom velkém
pohostinském zařízení, s ohromným
skladem, udělali třicet inventur, z nichž
každá trvala od večera do rána).
Je patrno, že jsem na buřičství tzv. druhé kultury (kromě nočního čas od času
opisování a psaní samizdatů, resp. sem
tam přátelských večerů a nocí) neměl
prostě fyzicky prostor a čas. V letech 72
až 86 jsem nenapsal jedinou báseň.
Je evidentní, že tě hospodské prostředí fascinuje, jsi v něm jako ryba ve vodě. Proč ne?
Uvědomuješ si někdy, že to podstatné (ne-li nejpodstatnější) může vznikat (a snad
i vzniká) mimo tohle, už dost ošuntělé a kýčovité, prostředí? Putyky v lidech generují
jakýsi neprogresivní stereotyp.
Hospodské prostředí mě fascinovalo odjakživa. Taky velkou část života
jsem v hospodách strávil, a to na obou
stranách „barikády“. Připouštím, že
mnoho podstatného (a nepochybně
to nejpodstatnější) se děje jinde – pro
mě osobně v kostele nebo za psacím
stolem. To mi ovšem nijak nebrání
v tom, abych se nenechal unášet vlnou
„pohostinství“, přátelské nálady a bujarosti, podporované konzumací nejrůznějších moků. Já se v hospodě bavím,

Zkrátka jsem měl na mysli „sakrální prostor“, ale ten ne každému něco říká.
To nevím, zda je „česko-moravský underground… prošpikován katolictvím“.
Mně jde o náboženství, ne o estetizování, ne o ideologii, ani o „underground“
v tomto smyslu. S těmi Sex Pistols máš
zřejmě pravdu. Něco jiného je rarita či
ne-rarita. Na to opravdu kašlu, jestli mě
někdo považuje či nepovažuje za raritu
(„něco neobvyklého, zvláštního, řídce,
vzácně se vyskytujícího a pozoruhodného“, jak praví Slovník spisovného
jazyka českého z roku 1989).
Cecil Taylor je úžasný! Slyšel jsem (a viděl) před časem jeho sólové vystoupení
– bylo to fascinující! A ti další dva jsou
nepochybně ze stejného těsta.

J. E. F. čte nejnovější texty, Šonov 25. 1. 2008, Víťa Holata – barytonsaxofon, foto © Leoš Oliva

mluvím o životě, odpočívám, sem tam
i přemýšlím o vážných věcech, což jinde se mi někdy nedaří. Že to prostředí
bývá často ušuntělé? To mi nevadí ani
za mák. Naopak. Slovo kýč pak (resp.
kýčovitý) je slovo nejednoduché, do
jeho potěžkávání a obracení bych se
pro tuto chvíli raději nepouštěl.
V putyce ovšem rozlišuju přátele, s kterými většinou sedím, od tupých zíračů
do nicoty vlastních životů i života kolem, jakož i od nepravých žreců, využívajících hospody k zvýznamnění svých
defenzivních živůtků .
Proﬂákal jsem po hospodách tolik času, že
vím, o čem mluvíš. Odpočívat se tam nedá,
přemýšlet minimálně, a do určitého zlomu.
Za psacím stolem zhodnocuješ to, co jsi prožil
někde jinde. Nejúžasnější zážitky pro mne
byly na břehu moře nebo oceánu, to se s hospodou nedá porovnávat.
Co podstatného se ale děje v kostele? Kromě
varhanních koncertů… Zdá se mi, že posedávání v hospodě a poklekávání v kostele je
stejná pasivita. Neláká tě někdy na všechno
se vykašlat a vyrazit do světa? Nikdy k tomu nebyly ideálnější podmínky než teď.
„Odpočinek“ atd. v hospodě: to je individuální jako ostatně vše. Člověk do
svého času potřebuje i tak zvané časy
zbytečné, jakož potřebuje i zbytečné
prostory. Pokud jde o mne, za psacím
stolem zhodnocuju všechno a globálně, vše, co jsem v životě – a kdekoli
– prožil, a to jsem prožil samozřejmě
nejen v hospodě. Mám také zážitky „na
břehu moře nebo oceánu“, to mi nijak
nebrání v tom, abych miloval hospody a jejich atmosféru, život. Pokud jde
o kostely: to, co tam nesnáším, jsou

varhanní koncerty a jiné hudební exhibice, které do sakrálních prostorů chrámu nepatří. Chrám Páně je pro mne
Domem Božím (domem Otce mého).
Jsem katolík, věřím ve Svátosti, věřím
v Boha, v život věčný. Namyšlený exhibicionismus hudebníků v chrámových
prostorách mě obtěžuje a uráží. Vyhnal
bych je jako Ježíš penězoměnce a kupčíky. Estetizování v sakrálním prostoru
je zhovadilost. Jinou věcí je ovšem zpěv
lidu, toto projevování chvály a díků.
A gregoriánský chorál samozřejmě.
A k závěrečné otázce? Nepotřebuju
„vyrážet do světa“. Žiju v něm, jsem
v něm. Ať je to kdekoli. Všude, kde člověk je, je střed.
Děsíš mne… Kde jinde by měly znít varhanní koncerty, ne-li v kostelích a chrámech? V nádražních nebo továrních halách?
Budeme-li důslední, pak je zhovadilostí
každé estetizování – tedy i básnění. Eriku,
proč byl, je a zřejmě i bude česko-moravský
underground tak dominantně prošpikován
katolictvím? Není to jeden z důvodů (další
je zřejmě jeho převažující pravičácká orientace), proč kdysi Sex Pistols odmítli signovat
petici za propuštění Plastiků? Nestává se tak
místní underground svým způsobem světovou raritou?
A ještě – Eriku, co posloucháš za hudbu?
Pustíš si občas třeba Cecila Taylora, Raviho
Šankara nebo Rolanda Kirka?
S těmi varhanními koncerty jsem zachytil jen jednu stranu mince, Tvoje otázka
je oprávněná. Já jsem to příliš přesmykl
na liturgii. Varhany samozřejmě (a tuším, že už od 4. či 5. století) do chrámu
patří. Ne tak rytmus (o tom se ostatně
píše v řadě papežských dokumentů).
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Čím dál víc se v tobě nevyznám. Zdá se mi,
že směšuješ spoustu nesourodých věcí a to
dost ubírá na kvalitě těch vyzrálejších. A taky si myslím, že nekriticky stepuješ v oﬁciálně vychvalované undergroundové nudě. Ale
to by byla další dlouhá diskuse a koneckonců
je to tvoje věc…
Nejvíc ale je mi proti srsti tvoje občasná tendence k moravskému nacionalismu. Mám
s ním nepříjemné zkušenosti.
Zeptám se tě stručně: Eriku, jak si představuješ razantní opozici vůči jakýmkoli autoritativním režimům? Přikláníš se
k možnosti přímých anonymních akcí nebo
tě spíš láká kultivované bouchání do stolů
v prostředí kavárenské a hospodské pohody?
Soﬁstikovaná opozice je nutná, protože tady
bují nesnesitelný (zatím snad jen) ekonomický fašismus.
S oﬁcialitou nemám nic společného.
Čím dál méně, pokud vůbec. Samozřejmě jsem „moravský nacionalista“, jak
tomu říkají lidé, kteří mají potřebu zřizování škatulek. Rozlišuju lidi, člověka,
ne ideologie. Možná si někdo myslí (ti
„nacionalisti“ třeba), že jsou se mnou
na stejné lodi. Nejsou. Jsem sám. Navíc
bych dodal bernanosovské: „Nemám,
co cenného bych svěřil slovu internacionální, vytvořeno bylo v minulém století
a zdá se mi zcela legitimní, že slouží socialistům, kteří si je vymysleli a také mu
jako první dali význam. Slovo ‚univerzální‘ mým potřebám zcela postačí, výraz ‚katolický‘ také není k zahození. …“
A závěrečná otázka? Přikláním se
k přímým, konkrétním, neanonymním akcím. Nevím, do jaké míry je
moje opozice sofistikovaná, ale je stále konkrétnější, stále jasnější, stále zřetelnější. Snažím se dělat věci, kterými
mohu něco ovlivnit. Je však mnoho
věcí, které individuální člověk ovlivnit nemůže. Těmi se nezabývám.
Otázky e-mailem Milan Kozelka

Dílna
Milan Kohout, performer, signatář Charty 77, přinucen opustit vlast, člen Mobius Artists Group, jeho
práce orientována na lidská práva a politiku, vyučuje na Massachusetts College of Art v Bostonu.
Poznámky k smrti na sousední posteli
Když přišel, držel si rukama břicho a usmál se na mě.
Nevydržel ležet, vstal a chodil po místnosti.
Prý nemá brýle, tak abych mu přečetl, co dávají
na Štědrý večer v televizi.
Přišla jeho žena a hladila ho po vlasech.
Držel si palcem tepnu po odběru krve a kolébal tělem.
Přinesli mu večeři, namočil si kousek housky do čaje a snědl ho.
Byl bílý jako racci, co sedávají denně na balkóně a čekají
na drobky.
Sedl si na židli ke stěně, pod kříž
s Kristem a měl zavřené oči,
poprosil mě, abych zhasnul,
že prý půjde spát.
V noci šel bosý na chodbu
a chtěl jít domů.
Sestra zavolala doktora,
který změřil tep a zabodl
do obou rukou
kapačky se žlutou kapalinou.
Sípavě prosil o vzduch.
Přivezli kyslíkovou bombu
a zasunuli hadičky do nosu,
otočil hlavu a podíval se mně
do očí.
Přiběhl další doktor a přes zápěstí
mu visel průhledný vak s krví.
Pohlavkovali ho, aby neztrácel
vědomí,
prosil jsem za něj Boha.
Zemřel.
Přišly sestry a naházely všechny
jeho věci do jednoho pytle
a zavázaly ho.
Nad mžikající Vídní vycházelo
slunce a havrani řvali
své obřadní
písně za letu, vysoko nad věžemi kostelů.

Náš blázen po snídani namířil rukou k oknu a řekl: „Vítr je
hrůza a smrt pro rybáře. Nemůžou nahodit!“
A mně se to strašně líbilo a hned jsem mu odpověděl : „Chlapče,
ryby vítr milují. Za větrných noci se třou, laskají se,
líbají sůl, mají oči plné slzavých smíšků a šťastně jedí
červy, kde není háků!“
A pak už bylo ticho a příroda na nás větrné mávala za oknem
a najednou se zastavila a zdálo se jako by si zahrála na
lidskou.

Když se podíváš vlastnímu životu do zad,
znovu, znovu,
znovu paseš ovce v italském podhůří
a říkáš si, že tam patříš.

Nebo když kořeny smrků natahují prsty do moře,
do slaného moře,
kde na pláži plné kamení
najdeš šedesátikilový čtyřútvar s utíkajícím průsečíkem kříže
a ptáš se sám sebe:
To už před miliónem let ukřižovali Ježíše Krista
nebo se to opakuje?
A nebo se to opakuje
v touze?
V sání?
V lechtivém povznesení
nad všedním dnem,
kdy už po tolikaté příliv sliní
sucho břehů?
Přervat pouta a vstoupit dál,
než je délka lan!
Ale když to uděláš,
čí napřaženou ruku čekáš?
Anděla?
Nebo sluhy, saka a kravaty?
Či černocha z newyorské ulice,
s hlavou obtočenou gumovým
obvazem pro připevnění rádia,
co kňučí:
„YOU ARE WELCOME!“

Rainbow gathering, Vermont
Slovo buben!
Blanohladkost stehenních kůží
svírá rytmus,
aby pyje bušily semeno!
Zčernalý oheň ohýbá ocel vlasů!
Dávno řvala zvěř v páření.
Bahenní tráva.
U kádě s vařící vodou čekají desítky nahých těl.
Slovo hippies znamená v řeči Siouxů „dlouhé vlasy se vracejí“

Ráno na břehu moře

Něco za šedým sklem

Protože už jsi tam byl.
Kytky a chmýří, bodláčí a mech.

Pozn. redakce: Naposledy jsme o Milanovi Kohoutovi slyšeli
v souvislosti s jeho „oprátkovou aférou“, o níž nedávno informovaly Britské listy: jeho performance „Oprátky na prodej“
byla součástí festivalu „Tremor“, 9. 11. 2007 v Bostonu, a reagovala na krizi bankovního systému, způsobenou chamtivostí
bankovních zlodějů a zbohatlíků, za což byl postaven před soud;
v uvedené performanci („prodej oprátek“ před hlavním vstupem
do ředitelství bostonské banky „Bank of America“) kritizoval
nedostatečně kontrolovaný bankovní průmysl, který umožnil,
aby zájemci o hypotéky z chudších společenských tříd po krátké
době, po zvýšení úrokové míry nebyli schopni hypotéku splácet;
tyto půjčky totiž zmíněné banky okamžitě a s obrovským ziskem
zpeněžily na newyorské burze; o případ se začala zajímat média
a vypukla úctyhodná mediální smršť, která měla za následek,
že 7. 3. 2008 byla žaloba (hrozilo až tříměsíční vězení) zrušena.
(viz www.blisty.cz, 21. 1., 3. 2., 25. 2. a 10. 3. 2008)
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Sépiovou kostí
Radek Dyma je člověk více řemesel, poctivý hledač, usilovný dělník Poézie, víry v ni, spočinutí v ní,
vzývání jejího, jejích jistot i nejistot, její věrnosti i unikání, její přítomnosti, její věčnosti. (j. e. f.)
a ten úsměv
říká: Všechno
co jsem udělala
bylo dobré

a tak je to i s námi, je to víc
se mnou i s tebou než
zahlédneš, je to víc
než si svedeš představit

i když to dopadlo
špatně

avšak čeho
víc, když jsme zatím nedorazili
nikam, odkud by nebylo patrné,
že cesta
je zatarasená nebo se rozpadá
jako z mořské pěny

jsem připravena
ztratila jsem menstruaci
mám křečové žíly

Jako mlha
usmívám se úsměvem
Život otevřený
do mého života
jako okno do širého kraje

osiřelé lásky

Bývají rána, bývají noci

Báseň pro starý strom
Jabloň je zchřadlá
a zaklíněná do noci
jako shozené paroží
nebo se drží dne
a potřásá bílými květy
než je promění v jablka
včely ji opylují
a kůra jí bělá, oprýskává
a já pak pojídám
její plody, celý příběh

Stará dáma se usmívá
Stará dáma se usmívá
úsměvem staré dámy
sladkým jako karamel
a vláčným jako karamel
a rozvleklým a táhnoucím se
v jejích stopách
celou ulicí
taky oblohou
a řekami
Stará dáma se usmívá
jako by mělo pršet
kvítí
těch drahně let
které strávila živá

Bývají rána, před nimiž nás nic
neochrání, ale buďme vděčni i za ně
když nic lepšího ani horšího
není k mání, bývají rána jako když se
beznohá baletka snaží projít
po špičkách
a z vedlejšího pokoje bubnují údery
a na každý z nich je připevněn člověk
bývají rána, proč by nebyla
a svými příznaky připomínají
propukající chřipku, obvykle mrholí
nebo je plískanice a bledá obloha
se řezavě vmačkává pod oči
z nichž se pohled loupe jako rez
Bývají noci, po nichž si ptáci
čechrají peří zuřivěji
a stáří je vysněná meta těch
kteří zatím nezestárli natolik
aby to brali jako osud, žije se
pro vzpomínky, pro pár soust a snad i
pro něhu, pro odtrhnutí se od země
a když se poštěstí, jsme spaseni
před ještě horšími konci koncem

rozpadá se
v okamžicích
jako odraz
očí v zrcadle nebo
v hladině vody
avšak kdyby nebylo
vyhnutí
kdyby nebylo
zrcadlo ani vodní hladina
aby sis pohlédl do očí
chtěl bys přesto
uvidět jak se dívají
a hledal je
jako se hledá pomoc
a vyhlížel je
jako se vyhlíží
v zorničkách své milé
anebo v podobě dětí

Tam, za okny
Tam, za okny, zahlédnu zákoutí
dvě lípy a cíp trávníku, takový
malý kousek je ho, a tak málo ho je
že by na něm nesešlo, kdyby nebyl
jenže když vyjdu z domu, zákoutí se
rázem promění, včlení se do prostranství
z něhož při odhrnutí závěsu vyvstává jen
nepatrný úsek, nedostatečný natolik
nakolik člověk setrvává uvnitř, v místnosti
odkud se pozorovateli více skrývá
než prozrazuje
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Život otevřený
do mého života
jako rána
se přibližuje
nahlíží mi do obličeje
a mračí se
jako by nebylo úniku
Není úniku
Z rukopisného souboru
Lásko, venku prší

Napříč – Glosy – Poznámky
Důvody…
Člověk může být v různých obtížných
situacích, může zažít těžkosti svého národa, svého společenství i těžkosti osobní.
Často se tato nepohodlí a strasti prolínají.
Vždycky jsem jaksi preferoval lidi, kteří
více mysleli a lpěli právě na tom společenství, na nějaké své interpretaci obecnějších ideálů než na úzkém a dobře vystlaném světečku svém. Když jsme letos
po Velikonocích pořádali festival Potulný
dělník, jednu chvíli za mnou přišel básník
a přítel Martin Jirous a zeptal se mě přímo: „Myslíš, že mám pokračovat ve festivalech?“ Dobře jsem věděl, o čem mluví.
Tou dobou v těžké depresi, ptal se na můj
názor na další pořádání jeho v pravdě nezávislých festivalů v Prostředním Vydří.
Začal jsem opatrně, že je to jen jeho věc,
že my můžeme jen trochu přispět. A jak
jsem tak o této i mne osobně se dotýkající
věci mluvil, přistihl jsem se, že s argumenty, které se mi vynořovaly, postupně zvyšuju hlas a nakonec se slyším, jak křičím,
že se to nesmí vzdát, že se to nikdy nesmí vzdát, nikdy! M. se usmál pod fousy
a řekl, že mu to stačí. Nakonec se festival
začátkem července konal. Nebylo to pro
starého válečníka snadné rozhodování.
Bez peněz, v únavě, v hnusu nad stavem
společnosti třináct let po listopadovém
„sametu“, v osobní depresi. Nakonec ale
akce dopadla znamenitě.
Asi za týden mi M. telefonuje, v rozpoložení naprosto jiném než před těmi několika dny. Vesele uklízí po festivalu, vybírá
vajgly z trávníků, pálí papíry, na hromádku skládá drobné mince a vydatně si doplňuje šatník zapomenutými svršky. Po
chvilkách taky pořádá a dokončuje další

sbírku básní. V náladě nejlepší a se slovy:
„festival mě zbavil depresí“.
Jedna z nepochybně nejvýznamnějších
kulturních akcí letošního léta byla Letní ﬁlmová škola v Uherském Hradišti.
S úžasným tématem „Básník a smrt“.
Megaakce, na niž jsem nikdy neměl sílu
dorazit. Letos jsem byl pozván, jakož i citovaný I. M. J. Oba bez auta a prostředků, odkázaní na pomoc přátel. Když se
na naši účast podívám z dodatečného
pohledu tzv. masmédií, jímá mě údiv
a cyklická desiluze nad malorysostí občanských postojů většiny lidí, jakož i těch
veřejně činných. Ano, vyrušoval Magor
na večerním koncertu, věnovaném památce Karla Kryla. Ale jak se vše vyvnějšnilo, v jakousi ztuhlou, mrtvolnou pietu,
jako by se zapomnělo, s jakou hořkostí se
národní bard Kryl vracel do vlasti, kolik
soudních sporů vedl, aby si uchoval čistý
štít, na nějž se lepili slimáci místní nízkosti a špinavé pracky lidí zkorumpovaných
a zakomplexovaných minulým režimem.
Jako by se vytratily důvody, pro které
Karel Kryl emigroval, jako by šlo jen o jakýsi sentiment, vnímaný se zavřenýma
očima a lyricky zakloněnou hlavou. Ano,
vyrušoval trochu Magor, ale jediný, kdo
nakonec krvácel, byl on. Nedivím se nepochopení pořadatelů, protože vím, jak
těžké je rozlišovat. Znechucuje mě však
levné moralizování věhlasného kritika
v jednom z týdeníků, o hloupé okresní
novinařině ani nemluvě. Myslím, že by
honoráře za své psaní měli poslat do Prostředního Vydří. Měli o čem psát, aniž se
ušpinili. Dostali téma rovnou pod ruku.
To přece není úplně fér.
Ne, nežijeme v malém národě. Jediná
má obava je, abychom nežili v národě

malých lidí. Neemigrovali jsme, ač každý
pod jinými tlaky. Nepřizpůsobili jsme se
režimnímu fašismu ve vší jeho pohanskosti a protiindividuální malosti. Byly to
doby, o nichž mladí účastníci LFŠ vědí jen
ze špatných učebnic, a je dobře, že je už
nemohou zažít. V tom, myslím, není problém. V nás starých je problém. A největší
právě v mé, tzv. starší střední generaci,
která dnes ovládá společnost. Ta generace
nejvíce zklamala, nejvíce se i nyní podílí
na mravním marasmu doby. Na její vrub
padá i to, že argumentace pro vstup do
EU je tak ubohá, užitková a chrastí drobnými mincemi. Ač by měla být naprosto
jasným slovem návratu k evropským hodnotám, k evropské kultuře s jejími kořeny
a kontinuitou. Místo toho se argumentuje námezdní prací v zahraničí, když naše
vlastní země už pro nás znamená jen ubohý, vykradený brloh, kde jiné počty než
kupecké jako by neexistovaly. Tito lidé,
členové mojí generace, nejvíce zklamali,
a klamou dál. Tito otcové již povětšinou
rozpadlých rodin a deprivovaných, těžce
na duši poraněných dětí. Tito lidé sedí cynicky ve správních radách, ovládají – pro
běžného smrtelníka neviditelně – všeovládající tzv. ﬁnanční ústavy, jsou aktéry miliardových nepotrestaných loupeží, jsou
v pozadí bezskrupulózního politického
kšeftaření. Jen několik lidí z mé generace
se na to pasivně a tupě nedívá. Jen několik ještě vzdoruje zbabělosti a lokajskému
strachu před anonymní mocí byrokracie,
která vytlačuje přímou demokracii.
Zůstaneme tady, nikam nepůjdeme.
Věřím tomu, že snad už jen pro naše
svědectví nás dobrý Pán Bůh při životě
přidržuje.
j. e. f., 21. 9. 2003

Lapač snů
sen, chodili jsme kolem dokola kolem
jedné výstavy, modro(především)-červené
obrazy, tak trochu ve stylu El Greca, mám
v hlavě utkvělou představu jakéhosi „minimálu“, asi ve smyslu slov M. H. (týkalo
se to, tuším, tehdy Jiřího Valocha, jehož
„druhou kytičku méně či více nepřesných
haiku“ jsme právě vydali): „aby člověk
mohl být minimalistou, musí být maximalistou“, ach, M. H.! další jeho „slogan“ mi
přichází na mysl: „v Brně, abys byl osobností, musíš být postavičkou“, rozumím,
chápu, kde ale vlastně jsem sám? vnějšně
nepochybně dost často jako ta ﬁgurka, brněnská, onehdy jsme vezli do Čech autem

Z., když mě viděl, smál se a říká: „ty seš
čím dál víc legrační“, „ano,“ říkám bez velkého nadšení, ale s pochopením, „stárneme, a jak známo, člověk se stává v mnoha
ohledech tak či onak vlastní karikaturou“,
nevzdat to, nehroutit se, stát, umřít v botách • vítr, mrazivo, slunce už ale podjarně
vysoko, hřeje nečekaně v příjemných záchvěvech, tlumíc severák, pak zase menší
chumelenice, zvláštní zima, zvláštní zimy,
loni začalo jaro už v lednu, nemýlím-li se,
a léto v dubnu nejpozději, říká se dokonce,
že jaro úplně vymizí, ztěžka jdu do kopce
ke kavárně M., vzpomínám na Josefa Š.,
na jeho poslední dopis, v odpověď na můj
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předchozí, v němž jsem psal: „jsem sice
živ, zdráv už méně“, na což J. Š. briskně
reaguje: „já jsem zase zdráv, méně už živ“,
byli to staří válečníci, šaldovští títáni ještě,
zdá se mi, že život se nám mladším vleče
podstatně hůře, volají, že mě zvou do televise, do „Dobrého rána“, raději bych šel do
pořadu „Dobrou noc“, naštěstí mohu říct,
že „jsem na cestách“, a nejít nikam, kašlem
budím celý dům, kočky jsou vystrašené,
jedna kulhá na pravou zadní tlapku, „někdo ji praštil,“ říká J. klidně, co to je za svět,
když někdo jen tak „praští“ kočku? musím
dohledat krásnou báseň Vítězslava Nezvala, jmenuje se „Na smrt kočičky“ • j. e. f.

O knihách – dílech – a lidech
Pravá universita
Ve snaze obsáhnout všechny obory vědění a vytvořit synthesu pravého poznání je
Florian veden vědomým odporem proti
„lidem školovým, hledajícím ve všem zamodrchaniny, uzly a koníčky, na nichž by
bylo možno před škamnami rajtovat, pořád reformujícím, zrušujícím dnes, co včera zavedli“. Jeho methoda je dána myšlenkou Carlylovou, kterou častěji cituje:
„Universita, která by chtěla úplně vytěžiti
tu novou skutečnost, jíž je tisk, aby stála
na jasném základě pro náš věk, jako kdysi
pařížská pro století třinácté, takové posud
není. Přemýšlíme-li o tom, poznáme, že
všecko, co může pro nás učinit universita
nebo některá z nejvyšších škol, je v podstatě stále totéž, čeho nám poskytla první
škola, do které jsme chodili: učí nás čísti.
Učíme se čísti v různých jazycích a v rozličných vědách; učíme se abecedě a slabikování všelijakých knih. Ale místem, kam
si chodíme pro vědomosti theoretické,
jsou knihy sama. Záleží na tom, co čteme,
když všelijací profesoři pro nás učinili, co
nejlepšího dovedli. Pravou universitou
dneška je sbírka knih.“

Biblioﬁlie
Úprava knihy jest mu (Josefu Florianovi),
jak přirozeno, věcí ne nevýznamnou, ale
přece jen druhotnou. Význam jeho díla
vydavatelského tkví v hodnotě vnitřní.
Biblioﬁlii jako takovou má vždy v opovržení: „Pro mne všechny takové …ﬁlie
označují toliko zajímavé psychické stavy
sentimentalistů, jež jejich záště nebo záliby strhují, unášejíce je v extasi, do níž
se noří jako do teplé lázně. Jest jakási

ušlechtilost dobrých dětí v těchto stavech
a budiž jim toho dopřáno. Ale i v řádu
citovém třeba dbáti spravedlnosti a hodnocení. Všichni ti …ﬁlové ocítají se v jakémsi stavu oslnění, v němž myšlení se
jim zarazí. Jest to stav dětí, na něž podobně působí zděšení. Stalo se v blízké vsi,
že dítě, sedící pod lipami, vypustilo dušičku, když z otevřených vrat protějšího
domu vyběhlo proti němu rozdováděné
tele. Toť stav ducha biblioﬁlů. Ztrácejí
soudnost, nabývá vlády emoce. Myslící
částka duše prchá a kniha, nástroj Studia,
stává se předmětem zbožštění, jakýmsi
pohledem do slunce, a místo lepšího vidění při ‚lepším osvětlení‘ čivy zrakové
prudce napadeny vypovídají službu a blíží se slepota.“ (Ruměje, v září 1928)

Studium
Své poznámky ke Kursům a Archům nazývá „spisováním bezděčným“. „Spisovatel je povinen udržovati čtenáře i zevnějškem, formou, a to lepou formou, jeho
myšlenkové pásmo musí býti tkáno v jedno jako koberec, viditelně. U nás tkaní
děje se na stavech neviditelných principů,
kdo tedy o to se zajímá, i pásmo objeví.
Život nám přináší pestré kousky, projde
nám rukama mnoho vzorků všelijakých
látek, sesbíraná všehochuť, nu a tak to
stloukáme za sucha, sešíváme bez ﬂoků,
bez popu, jen dratvemi.“
Nejvlastnějším oborem Florianovým je
objevování hodnot. Jako vir catholicus,
muž obecný a universální, má kladný
poměr ke všem hodnotám. Nic mu není
cizí, protože všechno směřuje a ukazuje
k Bohu. Proto kromě vědy nemalé místo
v jeho duchovním životě zaujímá umění.

Jedním z kriterií jeho methody je shoda
poznání rozumového s vnímáním uměleckým. Umění a studium se doplňují,
„jedno potřebuje druhé, ale v nejzazších
mezích. Studium jest více práce, a to mnišská, pokorná, dostředivá, kdežto Umění
je rozvinutí zářící stránky ducha ku podobenství ranního větru, jenž vpadá v les
a praví: Spusť své hovory, vztyč listnaté své
všecky prapory!“ (Dominik Pecka, Moderní
člověk a křesťanství, 1948)

Kritika
Kritika znamená především posouzení,
což se může díti i bez umělosti slovní,
a netřeba řádnému kritikovi, aby se namáhal, když neumí, podati svůj posudek
v elegantní formě: to patří k tomu, čemu
se říká „blýsknout se“, když by jinak
soud byl málo založený věcně. Hlavně
tedy záleží na tom, aby řešení vlastní jako
v mathematice a jako ve všech pracích,
směřujících k poznání, bylo správné,
v posuzování pak „lidí a děl“ („les oeuvres et les hommes“, tak tomu říká Barbey
d’Aurevilly), aby se hledala především
spravedlnost. Méně tedy dbáme kritiky
jako literárního genru à la Hennequin,
Šalda, Arne Novák a p., kde hodnoty se
topí v pěnách a víření šumivé dikce a nezkušeným často nejsou ani přístupny. …

Výchova
Živote venkovský, prostinký a krásný!
náš! můj! Naše Galilea a Nazaret mého
mládí! Naše chalupa osamělá, v níž každý koutek vypravuje o radostech dětí, vychovávaných ne mluvením pedagogův,
ale věrností „otcům“. (Z Agendy Josefa F.)

Vybráno cestou – André Maurois
… Aurelle se zeptal majora Parkera, co
namítá proti všeobecnému hlasovacímu
právu.
„Ale cožpak nevidíte, můj ubohý Aurelle,
že je to jeden z nejvýstřednějších nápadů,
na jaké kdy lidstvo přišlo? Naše politické
zřízení bude za tisíc let všeobecně považováno za ohavnější než otroctví. Hlasovací
lístek pro každého člověka, bez ohledu na
to, jaký ten člověk je! Copak platíte za dobrého koně tolik jako za nějakou herku?“
Aurelle ho přerušil: „Znáte nesmrtelný
výrok našeho Courtelina? Proč bych dával
dvanáct franků za deštník, když mohu mít
sklenici piva za šest sous?“

„Lidé, kteří mají stejná práva,“ vybuchl
major. „Proč ne rovnost v odvaze a v žaludeční šťávě, když už jste v tom?“
Aurelle nadhodil, že nevidí důvody, proč
by mělo být lidu odepřeno právo, aby si
volil své představitele.
„Ať je kontroluje, Aurelle, budiž, ale volit
si je, nikdy! Aristokracie nemůže být volena: buď je, nebo není. Jakže? Kdybych si
osoboval právo vybrat si vrchního velitele
nebo ředitele nemocnice sv. Víta, zavřeli
by mě; ale žádám-li, abych měl hlas při
volbě ministra ﬁnancí nebo prvního lorda
admirality, jsem dobrým občanem!“
„Tohle není zcela přesné, majore; ministři
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nejsou voleni. Pamatujte si, že stejně jako
vy pokládám náš politický systém za nedokonalý, ale všechny lidské záležitosti jsou
nedokonalé. A pak, ‚nejhorší síň (sněmovní) má větší cenu než nejlepší předsíň‘.“
„Kdysi jsem provázel po Londýně,“ odvětil major, „jednoho arabského pohlavára,
který mě poctil svým přátelstvím. Když
jsem mu ukazoval sněmovnu a vysvětloval její funkci, řekl mi: ‚To vám musí dát
hodně práce, než srazíte těch šest set hlav,
když nejste s vládou spokojeni.‘“
„Messiou,“ pravil plukovník unaveně, „zahraju Destiny Waltz pro vás.“ (pokrač. příště)
A. Maurois, Mlčení plukovníka Brambla
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Program festivalu Potulný dělník ’08
Potulný dělník, festival poesie, 8. ročník

Sobota 29. března 2008

Brno, Vetus Via, Pod Kaštany 28
Brno, Klub Boro, Křenová 75
27. – 29. března 2008

15.00 Slum & Milan Erben – music & poetry
16.00 Miroslav Fišmeister – autorské čtení
16.20 Pavel Kolmačka – autorské čtení
16.40 Pavel Zajíček & přátelé – poetry & music & DG 307
17.20 Tomáš Míka & comp. – poetry & music
18.00 Pepíček Čečil – B. Hrabalovi – staropražské exprese
18.50 R. Babák, V. Holata a M. Valerian – Z Žalmů I. Diviše
& Hynek Paseka-Ozzy – autorské čtení
19.20 Jan Kunze & Hičhaikum – poetry & music
20.00 Špinavý nádobí – nižší i vyšší tóny undergroundu
21.00 Nedělní lidé – rock-alternative – křest nového CD
22.00 Já jsem poznal – Homér & company
23.00 Bratři Karamazovi – rock & underground

Čtvrtek 27. března 2008, Vetus Via, Pod Kaštany 28
16.30 (!) Vladimír Merta: Instalace – vernisáž
Josef Klíč & J. Erik F.: Na každý den napsal’s smrt
Josef Klíč – violoncello, Petr Hojač – trubka, Lukáš Daňhel
– basklarinet & Pavlína Bartoníková – harfa, J. E. F. – text

Čtvrtek 27. března 2008, Klub Boro, Křenová 75
18.00 J. J. Neduha, Pepa Klíč & Karel Navrátil – písně
19.00 Záviš & Pepa Klíč – kytara, zpěv & violoncello
20.00 Jim Čert – akordeon, zpěv
21.30 Kašpar von Urbach – klang und krach music

„… takže jsme v bryndě. Lowell odmítl jakési pozvání od Johnsona
na zahradní slavnost. to bylo dobré. to byl začátek. jenže Robert
Lowell píše naneštěstí dobře. příliš dobře. je lapen kdesi mezi
nablýskanou poezií a tvrdou realitou a neví, co má dělat – míchá
proto obojí a umírá na oba způsoby. Lowell by byl moc rád lidskou
bytostí, ale kastrují ho vlastní poetické koncepce. Ginsberg nám
mezitím provádí před očima gigantické přemety, uvědomuje si
díru a snaží se ji zaplnit. přinejmenším ví, co je špatně – jenže prostě postrádá umělecké mistrovství, aby mohl svou vizi naplnit. …
nevím, co z nás bude. potřebujeme spoustu štěstí. a já ho poslední
dobou neměl. a slunce se přibližuje. a zdá se, že Život, třebaže je
tak hnusný, bude stát ještě tak tři čtyři dny za to. myslíte, že to
zmákneme?“
Charles Bukowski, Příběhy obyčejného šílenství,
Nebeský oči, 1967

Pátek 28. března 2008
15.30 J. E. F. & Pepa Klíč – hlas & violoncello
16.00 Pes, Mystik & Dobrá Nálada – acoustic-alternative
& Máša Dudziaková – autorské čtení
17.00 Jakub Čermák & comp. – poetry & music
17.30 Jiří V. V. – autorské čtení
17.50 Jan Lamram – kytara, zpěv
18.30 J. H. Krchovský – autorské čtení
18.50 Ivan M. Jirous – Okuje – čtení z nové knihy
19.10 Dáša Vokatá – kytara, zpěv
20.00 Jiří Konvrzek & kapela – alternativa napříč žánry
21.00 Marcel Kříž & Pohublá zrzka – blues-rock
22.00 Chór vážskych muzikantov – rock-alternative
23.00 Helemese – Čtvrtá cenová! – rock-chanson
„asi je to dobová záležitost. pokud jde o poezii (včetně jistého
Charlese Bukowského), jednoduše v této chvíli, prostě NEMÁME
žádné nabijáky, žádné nebojácné inovátory, muže, bohy, hochy,
kteří by nás dokázali vykopat z postele nebo nás provést temným
peklem továren a ulic. doba T. S. Eliotů je pryč; Auden skončil;
Pound čeká na smrt; Jeﬀers po sobě nechal díru, která se nedá
zaplnit žádným Love-In v Grand kaňonu; dokonce i starý Frost
měl jistou duchovní velkolepost; Cummings nám nedával usnout;
Spender přestal psát, neboť ‚život dnešního člověka zmírá‘;
D. Thomase zabila americká whisky, americký obdiv a americká
ženská; dokonce i Sandburga, dávno předtím než pohasl jeho
talent a vkráčel do amerických tříd s neostříhanými bílými vlasy,
špatnou kytarou a zmatenýma očima, dokonce i Sandburga
nakopla smrt do zadku.
připusťme si to: velikáni jsou pryč a žádní jiní velikáni je nepřišli
nahradit. možná je to dobou. možná je to dobou Vietnamu,
Afriky, Arábie. je docela dobře možné, že lidi chtějí víc, než co
umějí básníci vyjádřit. je docela dobře možné, že nakonec se stanou básníky všichni lidé – s trochou štěstí. bůh ví, já básníky rád
nemám. nerad s nimi sedím v jedné místnosti. je ale těžké najít
to, co má člověk skutečně rád. …“
Charles Bukowski, Příběhy obyčejného šílenství,
Nebeský oči, 1967

„Je-li tedy poesie opravdu na dobré cestě k tomu, aby zmizela, můžeme se ptát, nebude-li to mít nutně za důsledek hlubokou proměnu
člověčenstva. Bylo by to nevyhnutelné, kdyby k tomu byla poesie skutečně odsouzena: naštěstí věříme, že tomu tak není. Poesie ‚v básních‘
možná ochabuje, ale – zvláštní paradox – opouštějíc území literatury proniká skrz naskrz celou kulturu. Básnická potřeba je v člověku
tak hluboce zakořeněná a nepřestává se v něm i přes všechen moderní
positivismus přitlumeně hlásit o své, že aniž si to uvědomujeme, je to
básnické poselství, které očekáváme od všech svých umění.“
„Poesie nám má co zjevit – něco, co nám může říci jen ona a co nemůžeme opominout, chceme-li zůstat lidmi, to znamená duchy, kterým se
svět zpřítomňuje a kteří se zpřítomňují světu. Pro tento dialog našich
vědomí se světem – dialog, který humanizuje zemi a činí ji člověku
obyvatelnou – je důležité, aby jej poesie vedla v čase, kdy vesmír
kolem nás se stává stále lhostejnějším, objektivnějším a mlčenlivějším:
neboť ‚člověk obývá zemi poeticky‘. Ano – a je-li zbaven poesie, umírá
zadušením.“
Jean Onimus, La Connaissance poétique, 1966

Popisky k fotograﬁím z Potulné akademie na str. 7:
1. Petr Pařízek, foto Tonda Bartoš, 2. J. E. F. & Havran, foto
Matyáš Smýkal, 3. Zelené koule, foto Fido, 4. Hynek Robeš,
foto Fido, 5. Pes, Mystik & Dobrá Nálada, foto Fido, 6. Tamara Franzová, foto Fido, 7. Metalurg, foto Fido, 8. Patrik Kotrba
& Lukáš Drobík, foto Honza Drbal – Uši a Vítr 2007-2008
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