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Onehdy se mě jeden mladík, když jsem jisté 
dámě políbil ruku, zeptal (se smíchem ovšem): 
„Odkdy se líbou v undergroundu ruce?“ Ty 
máš webové stránky www.veselyhrbitov.com 
s podtitulem „havířovský underground“, rov-
něž Fido má „underground pages“… Jaký ži-
vot a smysl tomuto slovu (underground) dnes 
pro sebe přisuzuješ? Co se změnilo, co zůstalo 
„při starém“?
Jaký život a smysl slovu underground 
přisuzuju? Já ho budu používat i nadále, 
takže velký… Pravda, už tak často slovo 
„ándroš“ kolem sebe neslyším, ale potře-
ba prostoru, kde si lidi uměleckými pro-
středky vytvářej’ své území v už tak dost 
oblbené společnosti, ta potřeba trvá. Už 
zase o něco víc než před pár lety. Mám 
dojem, že v dnešním medializovaném 
světě, v tom každodenním festivalu ohlu-
povaní davů, televizních kvízů a zábavy, 
musí být snad každý básník v under- 
groundu. 
Dnes je více subkultur nebo partiček, 
které možná mezi sebou a ni moc neko-
munikují, je to jakési roztrhané. Já vlast-
ně ani nevím, co všechno underground 
v současné době obsáhne. Co je vlastně 
dnes underground, Eriku, víš to? Znám 
tu definici od Magora a myslím, že když 
si ji člověk trochu přebere na dnešní 
dobu, tak platí pořád, ale kolik nových 
forem tvorby a stylů v hudbě se vytvoři-
lo a různě se prolínaj’!  Nového je pořád 
dost. Občas na mne něco bafne z interne-
tu, nebo někde na akci,  přibývá různých 
periodik. Tímto skládám poklonu vám 

v Brně, Revue DNO nebo noviny vždycky 
přivedou k dalším zajímavým věcem.
 
Říkávalo se, že časopis existuje, vyjde-li aspoň 
sedm osm čísel. V tom smyslu jsme se všemi 
našimi periodiky na začátku. Máš nápad, co 
všechno by v novinách či revui DNO, pří-
padně v BOXu mohlo ještě být? Čím by bylo 
možno tyto komunikační snahy oživit, obo-
hatit? Co ti v nich schází? A vůbec – nemáte 
náhodou něco podobného na severu?
Přivítal bych překlady, co se děje ve svě-
tě, pohledy do minulosti, širší záběr po 

republice a taky na Slovensko, víc člán-
ků a rozhovorů, co já vím, o raverech, 
slamerech, ambientu, o všech možných 
žánrech a způsobech projevu v hudbě, 
umění nebo životním stylu. Nemám 
takový přehled, a když si něco chci po-
slechnout, jestli mě to zaujme nebo ne, 
je dobré vědět, po čem šáhnout. Lovím 
informace na různých místech. Hlav-
ně na internetu, ale internet při všech 
neomezených možnostech komunikace 
a propojování různých portálů má stej-
ně jakýsi drolivý efekt a znepřehledňuje, 

číslo 5 měsíčník květen 2008

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

Je to jakési roztrhané
Rozhovor s Petrem Melicharem (1967), podporovatelem alternativních uměleckých snah v Havířově 
a okolí, tvůrcem www.veselyhrbitov.com, člověkem mnoha řemesel, rozhovor snad ne příliš opožděný.

Petr Melichar, pokus o duchovní portrét, 2006, foto © archiv P. M.
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někdy kopíruje už napsané, vytváří sku-
pinky kolem různých webů, takže stejně 
atomizuje, a na síti se všechno houpe, 
mění a zaniká, co najdeš dnes, nemusíš 
najít zítra. Nakonec je stejně lepší časo-
pis v tištěné podobě. Bylo by fajn najít 
tohle všechno v jednom, ale teď nevím, 
nebyla by to rozežranost? Tak jak to máte 
nastavené v Revui DNO nebo novinách, 
domovská scéna, literatura, výtvarní-
ci, nenapadá mě, co bych měl chtít víc. 
Hlavně vydržte.  
A co se dá najít u nás na severu… někde 
kolem Frýdku Místku je parta nadšen-
ců, kteří tvoří web s názvem Moravsko-
-slezský undergroundový revír (adresa: 
http://revir.ic.cz/). Žánrově se nevyme-
zují, snaží se psát o punk/hc přes sound 
systém, až třeba po nezávislý hip hop. 
Na jejich stránkách se člověk dostane, 
alespoň v ukázkách, k šesti různým časo-
pisům a zinům z našeho kraje: xDRUGx 
(Ostrava), Kilroy (Třinecko), Albánský 
Ohníček (Havířov), S. M. R. T., Vprovozu 
(Frýdek-Místek), Minizin Zákaz Vjez-
du (Ostrava, vycházel v r. 2003).  Jinak, 
plánů bylo… Taky jsme chtěli v Haví-
řově vydávat něco tištěného. S přáteli 
v hospodě to vždycky vyvstalo v jasných 
konturách a s přibývajícím večerem čím 
dál zářivějších… Vyhledávat básníky a li-
teráty v okolí, překlady z Polska, ale i ze 
světa, recenze nejen hudby, intelektuální 
rozpravy všeho druhu atd… zlatý oči! 
Jsem rád, že se podařilo dát dohromady 
alespoň web.

Ten web (veselyhrbitov.com) je opravdu mi-
mořádný, slouží, a tím povzbuzuje, informu-
je, je živý. S hmatatelným časopisem v ruce 
musím souhlasit, je to jiné než veškerá přec jen 
virtualita. Ale poprosil bych tě o pár slov k va-

ší čtyřicátnické akci, která zase poskytla jiný 
živý a hmatatelný důkaz, jinak změřila tep 
a jistě ukázala nutnost živých produkcí. Byls 
spokojen? co sis ověřil? co do budoucna?
No, tohle byla výjimečná akce a taky něco 
jako sen pro pořadatele. Oslavenci vybrali 
mezi sebou dost peněz a dohromady i se 
vstupným jsme mohli pozvat víc kapel, 
z větší dálky a bez nervů, jestli rozpočet 
vyjde. Jak bude večer poskládaný a koho 
pozvat, nechali všichni na mně a nikdo do 
toho moc nemluvil. Když jsem průběžně 
ohlašoval v hospodě, kdo přijede tak se 
všichni usmívali a říkali, jo, jo, skvělý… 
Jak říkám, sen!  Hostinská vstřícná. Akce 
byla polosoukromá, takže většinou známí 
a přijelo jich dost.  Vždycky se mně líbily 
přehlídky kapel trochu různorodých, ať 
je to barevnější. I když je někdy sázka 
do loterie, jak to lidi přijmou. Ten večer 
se v hospodě na Pacalůvce ozýval old 
school underground ŠPINAVÉ SPODNÍ 
PRÁDLO, recitál básní M. Kölbela v po-
dání M. Chuděje, P. Kellera a T. Pecha, al-
ternativní zvuky FOSSILu, lázeňský folk-
-funky-jazz JINDRY HOLUBCE a zase 
ándroš JÁ JSEM POZNAL…, punk-rock 
NOVÝ SVĚT a končilo se starými fláky 
rock and rollu Boba Laciny BlueSmoke 
Bandu a šlo to! Kapely zahrály výborně! 
Jestli jsem si něco ověřil, tak to, že se tak-
hle namíchaný akce dají dělat i v relativně 
malém sále a lidi jsou spokojení. Dokon-
ce se připravuje druhý ročník – NĚKDO 
MÁ 40 (2008 – pozn. red). Našli se další 
oslavenci. 
A jak vidím další akce do budoucna? 
Znovu se opakuje havířovské bloudění 
po hospodách, kde ještě  mají rozum-
nou cenu za sál…  a nejspíš všechno vy-
hlásíme jako oslavu. Jedno čeho, naroze-
nin, svatby… Možná dokonce vymyslím 

fiktivní postavu, třeba Vimpy, a všechno 
bude slavit on. Totiž – bloudění po hos-
podách, protože zázemí na Pacalůvce 
už není. Majitelka hospody předčasně 
vystrnadila ze smlouvy o pronájmu naší 
hostinskou a ujala se podniku sama. Teď 
tam není o co stát. No a oslavy proto, že 
se můžem vyhnout byrokratům, kteří 
šustí papírem a chtěj’ cosi schvalovat… 
Na poslední akci v obci za Havířovem 
nám hostinskej doporučoval, ať udělá-
me oslavu, ale né koncert s plakátama, 
ten se musí hlásit na radnici a platí se 
poplatek. Tož tak, dřív se koncerty mas-
kovaly před bolševikem jako svatby, 
narozeniny…  no a dnes zas podobně 
manévrujem před úřednickýma formu-
lářema a pokladničkama.

Abychom to dokončili: zápasíme už nějaký 
čas s přípravou dalšího „projektu“ – inter-
netového rádia Dráťák (www.dratak.cz). 
Jsme pořád jakoby na začátku, i když týdny 
a měsíce utíkají. Tys zatím vlastně dodal 
nejvíc materiálu, další pak skýtají naše 
pravidelné čtvrtky v klubu Boro, pokud se je 
podaří nahrát, a další poskytlo několik spří-
zněných duší. Jakou budoucnost – s ohledem 
na předchozí naši korespondenci (a taky 
s ohledem na OSA) – přisuzuješ takovému-
to rádiu?
Internetové rádio je pole neorané a DRÁ-
ŤÁK se prostě musí rozhýbat. Technicky 
obtížné, hodně času a práce, sehnat lidi, 
vytvořit redakci, vymyslet nějakou dra-
maturgii, vyřešit OSA a tisíce další kra-
vin za pochodu… Já vím. Děs! Ale ten 
ohromný prostor, který se nabízí – od 
muziky, profilů kapel, záznamů z kon-
certů, po rozhovory, literární večery. 
Hudba, která jinde není, a mluvené slo-
vo, reporty, klidně i krátké zprávy, co 
kde vychází nebo se děje… Pořady se 
dají vymýšlet průběžně. DRÁŤÁK může 
začínat s málem, reálné vstupy jsou nej-
spíš technicky těžko proveditelné, ale 
pořídit si diktafon nebo domluvit se 
zvukařem, ať nahraje záznam z některé 
akce, už je schůdnější. Nastříhat doma 
v PC případně doručit materiál někomu, 
který to umí atd… Všechno mohou být 
zatím jen záznamy a každý týden je ob-
měňovat. Na každý den nasáčkovat ale-
spoň hodinku něčeho čerstvého a rádio 
může běžet. Tahle soustavná práce bude 
asi pořádnej zápřah. Chce to sehnat lidi 
i z jiných regionů a nejspíš alespoň zpo-
čátku rezignovat na pravidelnost pořa-
dů, ať se vrší, a ono to časem vykrystali-
zuje. Už vidím tu pohodu… v pondělí si 
pustím v DRÁŤÁKU profil Idiot Crusoe, 
jinej den večer z Potulné akademie v klu-
bu Boro a v pátek třeba DG 307. Už aby 
to bylo! 

Otázky e-mailem j. e. f., srpen 2007

P. M., meditace velehorské, 2007, foto © archiv Petra Melichara
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Dílna
Drobek, havířovský autor v incognitu. Text Lidi přepsán z dávného potrhaného strojopisu. D. proslul ně-
kdejším dopisem G. Husákovi (po měsíci beze slova odvezen estébáky do psychiatrické léčebny v Opavě).

Lidi

Člověk, lidi nejsou lidi,

Jen krátký otazník lidskýho postavení
umožňuje cestu k máminýmu žití,
jednota a síla života není k zastavení
mozek používám jenom k blití.

Možnost krásy, krása možností, výška smíchu
co nejdelší vlasy, čuně zpupnosti, kratší míchu
nečtu, jsem ochoten se podělat
mužem zůstanu, kořen se zakulacenými svaly

Nejsem si vědom svýho postižení, ani možností rozumu
životní bitva přes vředy na mých zádech
generation, Ginsberg jako milovník osudu
masožravé nevěsty změnily způsob oblékání, přesto 

uvažují jako já

Příliš silní, příliš ztracení, cítí se lidi
přesto milují a páchají sebevraždy bez pomoci
ani Bedřich Smetana ani Jimi Hendrix nerožnou lampu pocitu
Svátek fernetu ležící před postiženým vysokoškolákem je tu

Chtěl bych být člověk jako ostatní lidi, jen krutě dopředu                                                 
politici, cvoci, bez velkýho povyražení možnosti zaražení
buzeranti, herci, trubky hraju jazz, cítím hranou zradu
pocity, myšlení albánskýho studenta Dřevěnku nevyžení                                                 

Cesty bez hranic, veselice bez žranic, kyklop bez víka
osud je smysl života, cíl je v nedohlednu, energie paříka
těším se na zaplacení cla do říše bezděčnýho zabitýho klubu
kdo ví co bez síly otevřít okno nevěřícího žáka intonace a jeď

člověče, kdo jsi, máš sílu položit možnost pocitu jejich bytí
na oltář karnevalu, pádím bezmyšlenkovitě dozadu 

a hledím vzhůru
necítím smrad nohou mých spolustolovníků a přesto vím

 kdo se mnou sedí
umělá hmota na brýlích mých bohů má sílu mých nedostatků

Nerozumím sám sobě, je to klad či zápor, cestovní nápor
boj času nevyhrává bratranec mýho strachu, ani Luhačovice

ženský bez ženskosti, muži bez jasných penisů, krasavci 
bez hnusu

ztracená krása postrádá smysl, velikost hnusu je evidentní

Rozdíl mezi mnou a Tebou v provozní místnosti 
Fifejdovic vinárny

a pochod dokonalých mažoretek nesouvisí s nemocí 
mýho dědy

Manifest, bible všech fascinovaných rallye astronomů, 
díky za možnosti

hledám hluchá místa svých nedokonalých jamek, 
koupím si popcorn

Marně hledám myšlenkové pochody svých dosud 
nenarozených dětí

v čem spočívá nedostatek mých křupavých myšlenek 
na pánvi levných

nemám jachtu, ale jim beam dosti a knot mýho blbýho vosku
povyražení komplikace nedokonalost mýho ateismu, 

brusle strýc a klouby

Mám strach z myšlenek svých sousedů mají červený 
obleky svých snů

dobrosrdečnosti se meze nekladou ale pozor na klády
nevyjádřená mužská ješitnost zradí chlapeckou pýchu 

dětských snů
škoda žen, které mají prsa dovnitř škoda peněz, 

který to změní

Vodorovný smysl života je pevná součást churavěnky, 
zub sem, zub bolí

nemám klimatizaci, ale mám dobrý pocit, že rozmnožovat 
populační síť

neměřím inteligenci na %, jsem Čech a umím jenom češtinu, 
dobře je mi

druhá žena není, Drahuš, budoucí král potupně vrhne 
u mých vrat

Klika mýho sebevědomí se povážlivě naklání pod slupku
 mých zpráv

slzy mýho potěšení jsou evidentní, nejsem nebudu zdráv
Beatles, Abba marně vzpomínám kdy baba chtěla chlapa
projevit, cit něhu chtěla s-ha.

Tvrdost jater, nepřichází noví hosti i já mám dosti páni 
nepláčou

sprostota duše není vysoká, bajkám nevěřím
záchrana víčka je v nedohlednu, bují pocit směšnosti 

ohebnosti, bojuj
Passport, nejsem Kerouac ani Ljuba Hermanová

Změří muže nová bajka Ezope, j he
(závěr nečitelný)

Úryvek z dopisu G. Husákovi: Vážený pane presidente, žádám Vás 
touto cestou o trest smrti a s tím spojenou popravu. … Ne, již nemohu 
dál! Jen s vypětím všech svých fyzických i psychických sil dýchám lidskou 
méněcenností propocený vzduch ulic a domů velkoměsta Havířova. 
… Ve Vaše humánní smýšlení a v kladné vyřízení své žádost věří, ač 
fyzicky živ, přesto psychicky mrtev (podpis) SVĚTU MÍR!
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Sépiovou kostí

× × ×

Tma spadla jako peníz do telefoního 
automatu

kterým tě sháním už tolik dnů
a otevřela tu
svou bezednou náruč snů
Jako snad i ty
až se dovolám

× × ×

Šel jsem jednou lesem
na podzim
potkal jsem stádo ovcí
a taky ovčí mlhu
co mám tedy dělat 
co smím
a červená barva
je na duhu?
Nakonec v neděli
v srpnu
na klopě
stuhu

× × ×

Dostal jsem ke svátku
růžový prasátko
řek jsem si
sluchátko na krátko
Mach s Jonatánem
Jugoška, NSR
Táhnem

× × ×

Jaké je spojení obuškem
z Velhartic
kde je lem plic
jaký jsou hlasivky
a jakej hlas
nedostanete od nás pas!

Ze sbírky Jedem dál, 1987-88

Podzimní čas

Podzimní čas
a listí je bez duše,
když umírá v mrazu.

Vznáší se, šeptá,
a znova se narodí.
Podzimní čas.

Zima

Když jsem tu byl naposled
hustě sněžilo.
A ani koníčci nebyli vidět,
jenom rolničky zvonily
a kouř se vznášel.

Dávno to bylo,
a já žiju,
jako kdybych zemřel.

Z rukopisů

Maličké přání

Kéž by měl můj muž
dlouhé vlasy
protože
když se budeme milovat
ruce z mých vlasů
přelezou do jeho vlasů
nepozorovaně.

Ostrava

Falešná morálka
Pochopení cizích lží
Odchod z buzeráku
Obchod na korze
Cinkavá lokálka
Spřátelené zdi veřejných záchodků.

Jednu chladnou minerálku, prosím.

Šeřík na torzu továrny
strašlivá pohádka hrozí
bohulibou věží se sny.

Prosil bych si jednu věž. Děkuji.

Zpětně

A přece má každý
svého průvodce,
potměšilce
průvodného,
důvěrného průvodčího,
po vlnách orgasmů
si každej splete
cokoliv s čímkoliv,
ani vlastní důvěra není bez hanby,
bohužel
na to všechno
stačí někdy jedna láska,
je to maso
přátelé
ne ne,
bez svého potměšilce
si ani vlastní hanbu
jen tak neprožijete.

Nepatřičnost

A jako kdybych
zase měla být někde jinde
v bufetu na nádraží jím
slanou hrachovku
naproti hodinám
já musím odejít
já tady nepatřím
musím někam
musím odejít

Z rukopisů

Havířovský underground, básné z doby „předpřevratové“, × × × jsou od Štěpána Pčoly, dvě další od Ivo-
še Pešáka a závěrečné čtyři od Kamily Drastichové. Zdroje: samizdat HADR a www.veselyhrbitov.com.  

Štěpán Pčola, 1988 nebo 1989, foto archiv P. M.

Ivoš Pešák, 2005, foto archiv Petra Melichara

Kamila Drastichová, 2004, foto archiv P. M.
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Napříč – Glosy – Poznámky
Ze starší ankety časopisu TVAR

Mám za to, že okruh případných čte-
nářů tohoto plátku, letáku, „planda-
vých uší“, jak praví přítel F., je jiný 
než okruh renomovaného a mnoho 
let již vycházejícího periodika, proto 
si dovoluji zde přetisknout jednu dáv-
nější odpověď z dávnější ankety toho 
listu:

Šli jsme s Procházkou po tehdejší Ferdi-
nandově třídě, když jsme se setkali s Ja-
roslavem Kvapilem, jenž promenoval ve 
společnosti dr. Jiřího Gutha a básníka 
Otakara Auředníčka. Náhle se oddě-
lil Kvapil od svých průvodců, přistoupil 
k Arnoštu Procházkovi a otázal se ho: „Jste 
Arnošt Procházka?“ Procházka odvětil 
stručně: „Ano. Čeho si přejete?“ Kvapil se 
ptal dále: „Psal jste v posledních Literár-
ních listech tu glosu o Vrchlickém?“ Pro-
cházka přisvědčil a já, očekávaje nějakou 
literární kontroverzi mezi nimi, abych je 
nerušil, šel jsem klidně dále. Vtom přich-
vátal za mnou Arnošt Procházka a řekl 
mi velmi rozrušen: „Kvapil mne udeřil do 
tváře.“ Já jsem se ho ptal pobouřen: „Jest 
to pravda? A co jsi dělal?“ Procházka od-
větil již klidněji: „Udeřil jsem také Kva-
pila do tváře.“

Jiří Karásek ze Lvovic

Jaký máte vztah k tvorbě žijících au-
torů generace starší, než jste sám 
(sama)? Je dílo některého z těchto Va-
šich starších kolegů natolik význam-
né, či naopak nesmyslně přeceněné, 
že byste byl (byla) schopen (schop-
na) podobně emotivního angažmá?

Literatura ve mně takové emoce ne-
vzbuzuje. Čtu samozřejmě některé re-
cenze – třeba v HOSTu – a nepocho-
pení mi připadá spíš zábavné (onehdy 
tam kdosi psal, že Oličův Molitan se 
právě tak hodí – jako ona pěna – na 
vyplnění knihovny – co s tím chceš 
dělat? jít toho studenta zfackovat? 
to by bylo směšnější než ten jeho 
výrok…). Ostatně já bych mlátil jen 
svoji vlastní generaci. A to z důvodů 
po výtce jiných než literárních: ta ge-
nerace zničila vše, čest, víru, soudrž-
nost lidského společenství na jiném 
než sviňsky hmotném základě, zničila 
pojmy nejhlubších lidských hodnot, 
které cynicky vymýtila jako ekono-
micky nevýhodné, tedy pošetilé.
Ale blíže k vaší otázce: Fakt je, že 
lidé devatenáctého století se brali 
ještě hodně vážně a nedorozumění, 
neporozumění, urážky, vše se bralo 
jaksi důsledněji a fatálněji. Dneska se 
nefackuje už kvůli „spravedlnosti“. 
Dnes se fackuje z ješitnosti – herec 
divadelního kritika, režisérská celeb-
rita – bez vtipu a soudnosti – atakuje 
kritika-básníka, který se o jeho filmu 
vyjádřil nepochvalně, producentka se 
vzteká, že kvůli kritice prodělala atd. 
Je potom ale ještě jiné „emotivní an-
gažmá“, jak o něm píše Hermann Wo-
dak: „Jsou už tací lidé, že při pohledu 
na ně má člověk snivé přání vykonávati 
po celé hodiny tuto činnost. Tak zvané 
obličeje ‚na facky‘ mají jakousi vroze-
nou vadu, která je k takovéto výzvě 
odsuzuje. Budiž jim to odpuštěno!“ 
Zde ale jistě cítíte, jako by se mluvilo 
o politicích, nikoli literátech.

j. e. f.

Život a tvorba

„Oscar Wilde jest nejznamenitější anglic-
ký spisovatel konce minulého století. Na-
psal celou řadu skvostných spisů, plných 
novot, a co do zajímavosti a originálnosti 
osobního, možno jej srovnati jen s Nietz-
schem. Jen Nietzsche značí svou osobností 
naprostou neudržitelnost literární tvorby 
ve spojení s asketismem osobního chová-
ní; a šílený O. W., tak vzdušně ctnostný 
ve svém uměleckém tvoření, jako všichni 
opravdoví angličtí básníci XIX. stol., byl 
ve svém osobním jednání vzdálen všech 
obecně uznávaných pravidel, že přes svůj 
obrovský vliv, přes všechnu svou slávu, 
dostal se do těžkého vězení, kdež strá-
vil dvě léta. Jak charakteristické pro naši 
zmatenou dobu, hledající a nenalézající, 
že dva duchové dvou velikých zemí ve 
svých dychtěních a tužbách dospěli jeden 
do šílenství, druhý do vězení.“ 

Konstantin Balmont, Poesie O. Wilda

Kouzlo veřejného mínění

Ústav pro výzkum veřejného mínění 
ČSAV uskutečnil v prvních dnech r. 1968 
anketu na téma „Vztah Čechů a Slováků 
k dějinám“. Jedna z otázek zněla: Které 
osobnosti našich dějin považujete za nej-
větší. V Čechách bylo toto pořadí: T. G. 
Masaryk, Jan Hus, Karel IV., J. A. Komen-
ský, Ludvík Svoboda, Alexandr Dubček, 
František Palacký, Jan Žižka, Jiří z Podě-
brad, svatý Václav, K. Havlíček Borovský; 
Na Slovensku: Ľudovít Štúr, A. Dubček, 
M. R. Štefánik, T. G. Masaryk, L. Svobo-
da, J. A. Komenský, Klement Gottwald, 
Jan Hus, P. O. Hviezdoslav, Gustáv Husák 
a Vlado Clementis (Nový život 4/1969)

Lapač snů
když jsem v roce 1991 založil naklada-
telství, dostal jsem zanedlouho první 
pracovní poštu, byl to ušmudlaný dopis 
psaný stařeckým písmem: „Pane Frič! 
Chcete být velmi bohat? Třeba i milioná-
řem? Může se to stát z mé literatůry. Mu-
síte ale být odvážný nebojácný a chytrý 
jak se říká: ‚odvážnému štěstí přeje‘. – 
Tedy poslyšte: Vydáte mě knihu ‚Kritika 
církve‘ jsou to tři díly a já Vám za to dám 
zadarmo jednu svou profesi, kterou jsem 
napsal za komunismu psal jsem to 20 let 
tajně. – Je to asi 20 knih – pod nadpisem 
‚Historie sociál-komunismu‘. Je to poli-
tické dílo, které nenapsal nikdo na světě 

jen já. Konkretně se o tom díle dozvíte 
až jestli to budete opisovat z mých ruko-
pisů na stroji pro tiskárnu. – Peníze zato 
budou vaše jen autor budu já jelikož au-
torské právo se nedá dávat a převádět to 
by byl podvod trestný. Vám ale půjde 
o zisk. Ne o autorské právo. Mě jde opět 
o to právo. – Podmínka ale je abyste mě 
vydal tu profesi ‚Kritika církve‘. – Získá-
te tím obrovskou nakladatelskou prestiž 
světovou, že jste to vydal. – Napište mě 
obratem zda s mou nabídkou souhla-
síte. … XY, soudní úředník v. v., t. č. 
spisovatel“ – bez odpovědi, pak ještě 
nějaké korespondenční lístky v podob-

ném duchu, nakonec se ten nešťastník 
za mnou vypravil, ale nejspíš nedorazil, 
jen sousedi mi říkali, že prý viděli něja-
kého starého šílence v autobuse, který 
mě proklínal, hrozil, vykřikoval na mou 
adresu výhrůžky, o jeho dalším osudu 
jsem se už ale nikdy nedověděl, – pokro-
čila doba, bláznů je pořád dost, onehdy 
jsem v hospodě říkal známému číšníko-
vi, když jsme jakousi příhodu vyprávěli, 
„svět je plný bláznů!“ – „to mi vůbec 
nemusíš říkat,“ povídá O., číšník, „vče-
ra jsem jich viděl tři sta!“ – já: ??? – O.: 
„Měli tady koncert Eva a Vašek!“

j. e. f.
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O dílech – a lidech
„Umění? To je hlína!“

tak pravil Marian Palla

V Galerii Školská 28 v Praze proběhla výstava 
obrazů Mariana Pally Obrazy malované hlí-
nou. Úvodní slovo přednesl Václav Cílek, pro-
běhlo čtení Šedého sajrajtu a vůbec bylo tak ně-
jak hezky, i výstava byla moc pěkná. Až z toho 
přetlaku radosti vznikl tento text: 

Ve chvíli, kdy kdejaký výtvarný umělec 
hledá cestu, jak co možná nejkomplikova-
něji (anebo alespoň nejskandálněji) vyjád-
řit svůj vztah k čemukoli, třeba k bouřlivé-
mu společenskému klokotu či trýznivému 
rádoby reflektování tzv. skutečnosti, Mari-
an Palla kráčí – možná nevědomky – proti 
proudu.
Vlastně tím proudem bude při jeho lenos-
ti spíše nesen. V klidu sedí vstříc dalším 
dobrodružstvím, které ho potkají na židli 
v pohostinství u Švandy, cestou k němu, 
anebo přinejhorším při návratu domů…
A takhle to má se vším – je umělcem proti 
své vůli, v protikladu ke všem konceptu-
álním dramatům, vesmírným vibracím 
a tvůrčím pnutím jeho uměleckých kolegů 
si on sedí v klidu oka svého vinného ura-
gánu, kde trpělivě vyčkává zázraku inspi-
race. Jen prostě je, existuje, vegetuje, dme 
se a bobtná svou nespoutanou imaginací, 
tiše ignoruje čas a spokojuje se s tím, že 
běh světa tady a teď odpovídá jeho před-
stavám. Statečně čelí atakům svých múz 
– neboť kromě malíře je též spisovatelem, 
hudebníkem, básníkem i performerem 
– a odevzdaně čeká, až se stane středobo-
dem dalšího mýtického příběhu.
Na výstavě Obrazy malované hlínou místo 
do výtvarného království jásavých barev, 
sytých odstínů a propracovaných kom-

pozic krásy, vstoupil raději do temného 
nitra země, aby ji vynesl na bělavý povrch 
plátna a ještě při tom zanechal svůj otisk 
v nekonečnu. Neboť jen ( jakoby!) mi-
mochodem jiskřivé a okamžikem prchavé 
umění zůstane navěky uchováno v chod-
bách malířského labyrintu. Ve zdánlivé 
jednoduchosti této výstavy se mimo zžíra-
vé ironie a vtipu, který násobí nenápadné 
poselství o pomíjivosti času a nesmyslnosti 
uměleckých trendů, také groteskně dekó-
duje relativita hodnoty malby, umělecké 
kritiky i výtvarného trhu, neboť takřka to-
tožná, „hliněná“ plátna se odlišují pouze 
cenou. Zato radikálně…
Vystavené obrazy vnímavému divákovi 
tak přesvědčivě dokazují, že je možné 
umělecky žít z výživného momentu oka-
-mžiku, ne-spekulace, ne-vážnosti a ne-
-ambice. Že můžeme občas být svědky 
malého zázraku, přetavit ho tvorbou a za-
chytit ten prchavý okamžik hlavně sami 
v sobě. A máme-li k tomu talent a energii, 
můžeme tuto podívanou předat i ostat-
ním (často jen nejbližším, vzdáleným tak 
akorát na šířku hospodského stolu). S tě-
mito trumfy v ruce lze pak nechat daleko 
za sebou – v umění tvorby i v umění žití – 
na chvostu uměleckého kolbiště všechny 
ostatní samozvané, sebestředné, vyučené, 
zasloužilé i národní umělce. 
Podstatou Pallovy tvroby – a snad i celé 
jeho pozemské existence – je totiž kon-
zervace hravosti a potěšení ze světa, oslava 
drobného, každodenního úžasu, nenu-
cený dialog s všehomírem a radost občas 
i sobě navzdory.
Jak říkají jeho brněnští přátelé: Ačkoli vy-
stavoval v Praze, přesto zůstal Marian sluš-
ným člověkem. 

Lábus, Louny

Cézannovo pochybování

„Mělo by se říci, že Cézanne se chtěl vrátit 
k předmětu, aniž opustil impresionistic-
kou estetiku, jejímž modelem je příroda. 
Emil Bernard mu připomněl, že obraz pro 
klasiky předpokládal obrysové ohraniče-
ní, kompozici a rozložení světel. Cézanne 
odpověděl: ‚Dělali obraz, ale my se po-
koušíme o kousek přírody‘. O klasických 
malířích řekl, že ‚realitu nahrazují imagi-
nací a abstrakcí, jež ji doprovází‘. Byl pře-
svědčen, že ‚je nutno se podrobit přírodě, 
tomuto dokonalému dílu‘. … Prohlásil, že 
z impresionismu chtěl vytvořit ‚něco tak 
solidního, jako je muzejní umění‘.“

„Z dialogů s E. Bernardem je zřetelně 
vidět, jak se Cézanne neustále snaží vy-
hnout se nabízeným hotovým alternati-
vám: vyhýbá se alternativě smyslu nebo 
rozumu, malíře, který vidí, a malíře, který 
myslí, přírody a komposice, primitivismu 
a tradice. Řekl, že ‚je třeba si vytvořit op-
tičnost‘, avšak dodal, že ‚optičností míní 
logické vidění, jež je viděním bez jakékoli 
absurdnosti‘. ‚Jde o obojí.‘ … ‚Nejsou pří-
roda a umění rozdílné?‘ … ‚Chtěl bych 
se sjednotit. Umění je osobní apercepcí. 
Tuto apercepci vkládám do počitku, a na 
rozumu požaduji, aby ji ustrojil v dílo.‘ 
Avšak i tyto výroky příliš používají ob-
vyklých pojmů ‚smyslovosti‘, ‚počitků‘ 
a ‚rozumu‘, takže jimi Cézanne nedovedl 
přesvědčit, a proto raději maloval. Místo 
toho, abychom na Cézannovo dílo vzta-
hovali dichotomie – jež se týkají spíše tra-
dic školy než jejich  zakladatelů – bylo by 
lepší postihnout vlastní smysl jeho umění, 
uvádějící tyto tradice v pochybnost.“

Maurice Merleau-Ponty, 1948

Vybráno cestou – André Maurois
Šedivé jitro se probouzí nad houbovitou 
plání. Dnes tomu bude tak, jako tomu 
bylo včera, zítra tak jako dnes. Doktor mi 
řekne: „Velmi smutné, messiou,“ a nebu-
de vědět, právě tak jako já, co je smutné. 
Potom mi udělá humoristickou přednáš-
ku ve stylu mezi panem Shawem a biblí. 
– Padre bude psát dopisy, vykládat si karty 
a jezdit na koni. Dělo bude hřmět: Němci 
budou padat a naši také. Večer po jídle při-
jde vznešená hodina gramofonu. Uslyšíme 
Mikado, pak Destiny Waltz, „pro vás, messi-
ou“, a Mistress Finzi-Magrini pro plukov-
níka, potom konečně Lancashire Ramble. 
Když jsem poprvé slyšel tuto cirkusovou 

árii, napodoboval jsem k svému neštěstí 
žongléra, chytajícího v taktu koule. Tato 
malá komedie má od té doby své místo 
v tradicích messu, a kdybych zapomněl 
při Ramblu hrát svou úlohu, plukovník 
by mě pobídl: „No tak, messiou, no tak,“ 
naznačuje mé kejkle. – Oblíbeným čís-
lem plukovníkovým je také vypravování 
O’Gradyho o odjezdu na dovolenou. 
Když má špatnou náladu, když některý 
z jeho starých přátel byl jmenován generá-
lem, dovede mu jen toto vypravování vy-
nutit úsměv. Zná je nazpaměť a jako dítě 
přerušuje doktora, když vynechá nějakou 
větu anebo změní formu odpovědi.

„Ne, doktore; námořní důstojník vám 
řekl: ‚Až uslyšíte čtyři silná, krátká zapísk-
nutí, znamená to, že tu byla loď torpe-
dována.‘ A vy jste odpověděl: ‚A co když 
torpédo zničí píšťalu?‘“ A doktor, znovu 
naleznuv nit vyprávění, pokračuje. 
Také Parker objevil jednoho dne větu, 
jež sklízí od té doby nejskvělejší úspěchy; 
nalezl ji v jednom dopise, který poslal do 
Timesů jakýsi kaplan.
„Život vojínův,“ psal tento znamenitý 
muž, „je životem velmi tvrdým, někdy 
spojeným s opravdovým nebezpečím.“

(pokračování příště)
 A. Maurois, Mlčení plukovníka Brambla
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Proti noci – benefiční cyklus 2008
Benefice ve prospěch konta Člověk v tísni, o. p. s., 
podpora ohrožených lidí v Barmě a jinde,
organizuje Josef Klíč & Christiania, o. p. s.

31. 5. – Police u Jemnice – Stará hospoda u Pilerů
18.00  Fiktivní Neuróza Společnosti – underground – Znojmo
19.00  František Karásek – autorské čtení
19.15  Jakub Čermák & comp. – koncert – Teplice
19.45  Máša M. Dudziaková – autorské čtení
20.00 Die Blaue Trottel Parade – punk – Meziříčko – Jemnice
21.15  Ivan M. Jirous – autorské čtení
21.30  J. E. F. & Víťa Holata – čtení & barytonsaxofon
22.00  Já jsem poznal – underground – Brno
23.30  Martin Chlup – promítání autorských filmů

7. 6. – Olomouc – hospoda Ponorka
19.00  Elektrická svině – integrální hudba – Olomouc
20.15  Jiří Klimeš – autorské čtení – Olomouc 
20.30  Hynek Robeš – autorské čtení – Brno
20.45  Spytihněv – underground – Rožnov pod Radhoštěm

14. 6. – Praha – areál Habrovka v Krči
19.00  Josef Klíč – violoncello – autorské vystoupení
20.00  Jan Lamram – koncert – Brno
20.45  Dáša Vokatá – koncert – Vídeň – Praha
21.30  Josef Klíč & J. E. F. – autorské vystoupení
22.00  All Tomorrow’s Parties Band – Praha

21. 6. – Brno – kavárna a knihkupectví Spolek
19.00  Josef Klíč – violoncello – autorské vystoupení
20.00  Jan Lamram – koncert – Brno
20.45  Dáša Vokatá – koncert – Vídeň – Praha
21.30  Josef Klíč & J. E. F. – autorské vystoupení
další program bude upřesněn

12. 7. – Vracov – areál Březíčko
program bude upřesněn

19. 7. – Šonov u Broumova – kostel sv. Markéty
program bude upřesněn

26. 7. – Pelhřimov – kostel sv. Víta
Josef Klíč & J. E. F. – autorské vystoupení
Dáša Vokatá – koncert – Vídeň – Praha – Prostřední Vydří
další program bude upřesněn

9. 8. – Zlín – místo konání není zatím určeno
Josef Klíč & J. E. F. – autorské vystoupení
další program bude upřesněn

Zpráva o benefici v kavárně Spolek v Brně 22. 1. 2005
„Málo je nekonečně více než nic,“ říkával prý svatý Giovanni 
Bosco. Tato slova mě napadla, když bylo zapotřebí uvést vy-
stoupení muzikantů a básníků, kteří přijali pozvání k účasti na 
benefičním koncertě ve prospěch nešťastníků v jihovýchodní 

Asii, postižených vlnami tsunami. Víme a věděli jsme, že těch 
několik tisíc, které se nám snad podaří soustředit, nepohne 
světem, nezajistí živobytí či střechu nad hlavou více než snad 
několika lidem. Ale věci se dějí tak, že často ani neznáme pra-
vého jejich dopadu, a nad samotným smyslem třeba i zapochy-
bujeme. Když mě ve šlapanické hospodě Na Radnici vyzval 
Pepa Klíč – druhý den po Novém roce – ke spolupráci na or-
ganizaci benefičních koncertů, ani jsem moc nepřemýšlel nad 
tím, jaký asi to může mít dosah, co – realisticky vzato – to může 
přinést. Ale realistů je na světě spousta a víme, jak svět vypadá. 
Pepa rozeslal – již v té době našeho šlapanického sezení – řadu 
zpráv mobilem, aby podobně vyzval i jiné přátele, a ti se pak 
postupně ozývali: Tygřík v Pelhřimově, J. J. Neduha v Jemnici 
a další. O koncertě v Pelhřimově jsem psal zvlášť. S Járou Ne-
duhou jsem se viděl až v brněnském Spolku, když mi předá-
val k odeslání zavařeninovou sklenici s Kč 5.360,-, vybranými 
k jemnickém kostele sv. Stanislava. 
Ve Spolku se pak sešla společnost velmi „vybraná“, řekl bych, 
ač ji vlastně nikdo nevybíral, protože se vybrala sama. Každý 
podle svého, každý podle svých osobních důvodů, z osobního 
přesvědčení. I zvukaři Pavel a Martin ani na vteřinu nezaváhali 
a jejich účast byla jednou z opor celého večera. Jakož i všichni 
vystupující poskytli přítomným hostům zážitek právě takový, 
jaký může dát neviditelná síla srdce. (A srdce, jak říká jedno 
židovské úsloví, je poloviční prorok.) Ve prospěch benefiční-
ho účelu – konta obecně prospěšné společnosti Člověk v tís-
ni – se zde vybralo 9.242,- Kč. Těsně před závěrem koncertu 
přišla jedna nejmenovaná dárkyně a sumu v pokladně doplnila 
o tisícovku, a pak ještě mladík, kterého jsem v životě neviděl, 
přinesl pětisetkorunu, vylisovanou, jako by zrovna vypadla 
z tiskařského stroje.
Den před beneficí mi posílá e-mailem zprávu přítel Pavel H. 
z Ostravy. Taky jako reakci na jeho objednávku několika našich 
knih, mezi nimiž byla symbolicky (P. H. byl autorem jedné 
přednášky Potulné akademie s názvem Řeč [o] čtení) i kníž-
ka Marcela Prousta Dnové četby – poslední výtisk: „… děkuji 
za knihy, došly v pořádku (fakt, že ten Proust byl ‚poslední pro mne‘, 
mi vskutku činí jakousi potutelnou radost), ani já bych nerad hovořil 
o penězích (‚krvi Chudého‘, jak správně připomínáš), ... ale zbude-li 
něco z toho zoufalého nic, co právě nesu na poštu, kup mi prosím jeden 
symbolický lístek na sobotní koncert, někam do zadní řady...“
Na benefičním koncertě ve Spolku vystoupili: violoncellové 
kvarteto RAG Q, Mira Kubín & Radek Musil, Tomáš Vtípil 
& Vladimír Červenka, Viktor Mik & Roman Hoch, Ivan Palacký 
& Jennifer Helia de Felice, Pepa Klíč, J. J. Neduha, Pavel Zajíček, 
Dáša Vokatá a Karel Vepřek. Přičteme-li k výsledku benefiční po-
kladny ve Spolku pelhřimovského Tygříka a jemnický děkanský 
kostel, je to dohromady 20.117 Korun českých. Deo Gratias.

j. e. f.

Popisky k fotografiím z Potulné akademie na str. 7:
1. Blanka & Dráček, pilíře kapely Čočka, foto Havran senior, 
2. záběr do publika performance Josefa Daňka, foto Havran 
sen., 3. Máša M. Dudziaková, foto Fido, 4. Josef Daněk, foto 
Havran sen., 5. Maňas z kapely Stříkáme jedem, 6. Vašek Wort-
ner z kapely Barevný nátěr, 7. Nikola Brasko, 8. kapela Dědovy 
blechy, foto 5-8 Fido – redakce Vetus Via a Boro Club, 2008


