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Jiný vzduch
„Zavři oči a otevři okno.“

Retrospektivní expozice JINÝ VZDUCH (1990—2011),
představená ve dnech 9. února — 4. dubna 2012 na Sta-
roměstské radnici v Praze, samovolně sleduje určitý
časový rytmus: právě před dvaceti lety totiž v pražské
galerii Mánes proběhla výstava Surrealistické skupiny
v Československu TŘETÍ ARCHA, která tehdy mapovala
celé dvacetiletí své předchozí činnosti (1970—1991). 

Dílčí předěl v kolektivní prezentaci pak představuje
výstava s mezinárodní účastí, jež se pod názvem
SVATOKRÁDEŽ — ZÁZRAČNÉ PROTI POSVÁT-
NÉMU konala v roce 1999 v Salmovském paláci v Praze.

Dnešní Skupina česko-slovenských surrealistů pracuje
v obměněném a rozšířeném personálním složení.
Vzhledem k okolnostem mohla po roce 1989 vystoupit
z publikačního podzemí a otevřít svou aktivitu do ve-
řejného prostoru. Spolupracuje s autory z Francie, Bri-
tánie, Švédska, Rumunska, Řecka, USA a dalších zemí,
jejichž tvorba, rovněž zastoupená na této výstavě, stvrzu-
je mezinárodní rozměr surrealistické činnosti. 

Tolik zlomek historie. Zde a nyní však budiž řečeno, že
jiný vzduch je živel žádoucí, ba člověku nezbytný. Ta-
to výstava se pokouší mapovat vzdušné proudy a snad
více a účinně rozevírat živé průduchy — ona vždy zno-
vu a marně zavíraná okna.

FRANTIŠEK DRYJE, BRUNO SOLAŘÍK, 
MARTIN STEJSKAL, JAN ŠVANKMAJER
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Karol Baron (†), Jean-Christophe Belotti, Johannes Bergmark,
Anny Bonnin, Miloš Caňko, Stephen Clark, Paul Cowdell,
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Objektivní realita neexistuje. Přesto odedávna
paradoxně a nevěrně slouží praktickým potře-
bám člověka, a zároveň je bezostyšně ohrožuje.
Dokonce sama o sobě dokáže spontánně zhmot-
nit naše nejskrytější tužby a obavy. — Lidské sny
a obsese pak obrůstají a pronikají všechny před-
měty reálného světa jako popínavé rostliny, a�
už se jejich pergolou stane hvězda na obloze ne-
bo hydrant u chodníku.

OBJEKT
Pozdě večer nejezte tučná a těžko 
stravitelná jídla. Ve dne nespěte.

ENCYKLOPEDIE PRO DOMÁCNOST
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Více skutečnosti!

ZÍTŘEK JE DOBÝVÁN SNY dříve, než je dobyt zkušeností. Podle
Bachelarda je sen předehrou aktivního života. Toto chápání
finální účelnosti snu se odlišuje od modelů varovných snů
starých oneiokritiků: neohlašuje událost, která přijde, ale od-
haluje a osvobozuje energie, které směřují k vytvoření této
události. MARTIN STEJSKAL

DŮRAZ NA ROZHRANÍ, kde syrová všednost se mísí se svou
přízračností, vytvářejí spolu se specifickým humorem
zvláštní ovzduší neklidu. Asi jako když vstoupíme z prud-
kého slunečního světla do šera sklepa, mezi předměty, kte-
ré sice vnímáme, ale jejichž přesný tvar a význam nám uni-
ká. Tento příznačně hádankovitý svět je však náhle
magičtější a významnější než imaginární, slibované, nicmé-
ně nedostupné ráje. — Přestože jsou tyto obrazy zdánlivé
imaginativně chudší, vzbuzují hlubokou posedlost a žízeň
po tajemství, která jsou zakleta ve věcech. Svět konkrétnos-
ti se tak stává alchymistickou pecí českého surrealismu —
smyslem samotné poesie, hry o svobodu. JAN GABRIEL

V NAŠÍ INTENZIVNÍ TOUZE po větší míře reality vzrůstá únava
z kopií a zlost na ty, kdož dusí naši přítomnost svými názo-
ry z minulosti. Nezávisle na tom, jak krásné je světlo, po vě-
ky cestující z již dávno mrtvých hvězd, je na nás, abychom
vytvářeli nová souhvězdí zápalným inkoustem na zdech
prázdných ulic. SURREALISTICKÁ SKUPINA V LEEDSU

(STEPHEN CLARK, KENNETH COX, 
BILL HOWE, SARAH METCALF)

PROTI SPOLEČENSKÉMU REÁLNU chceme stavět ani ne tak imagi-
naci, příliš často vzývanou mechanicky, jako spíš opravdo-
vou kolektivní zkušenost, jejíž snový dosah zůstává zásadní.
Nebo� sen je nejen konkrétním dobrodružstvím, jež nás kaž-
dou noc připravuje na budoucí život — tak krystalizuje v mý-
tu nebo v utopii — ale dnes je také jedinou částí našeho živo-
ta, v níž může každý zakusit kvalitativní čas. 

PAŘÍŽSKÁ SURREALISTICKÁ SKUPINA
(GROUPE DE PARIS DU MOUVEMENT SURRÉALISTE)

BRUNO SOLAŘÍK, FRANTIŠEK DRYJE, ROMAN TELEROVSKÝ  

Více skutečnosti!
Většina „poučeného publika“ dodnes se záviděníhodnou ne-
ústupností přisuzuje surrealismu roli fantastického přívěsku rea-
lity. Surrealisté však vystupují v přesně opačném smyslu: jed-
nou z jejich ambicí totiž je odstraňování nánosů odvozeného
artismu, zábavního či reklamního průmyslu, nemluvě o fan-
tasmagoriích té či oné spásy. To vše jsou součásti a zároveň
produkty až donedávna nepojmenovatelných a jen obtížně
uchopitelných zjevení sociální mytologie, jež se proplétají ve
všeprostupujících, stále anonymnějších a virtuálnějších, pře-
sto vysoce účinných, nebo� dávno odosobněných a „tržně“
samoregulativních sociokulturních sítích, jejichž charakter je
téměř vždy mocenský a manipulativní.

Surrealisté neztrácejí přesvědčení, že teprve pod těmito nánosy
pulzuje mnohostranná, konkrétní, živá skutečnost. Její podstat-
nou součástí je přitom i skutečnost imaginace — oné „královny
schopností“, která má sílu orientovat člověka v sociální a kul-
turní temnotě bílého dne. Dokonce i natolik „iluzivní“ fenomén,
jako je sen či imaginace, v sobě nakonec skrývá více skutečnosti
lidského zápasu o život a jeho smysl než mnohá iluzivní „fakta“
převládajících společenských trendů či příkazů dne.

Surrealismus, toto místo objevování a dobývání skutečnosti,
oponuje pragmatické virtualitě, z jejíhož mediálního potrubíMichel Zimbacca: Šálek dýmka, 2007

�Bill Howe: Mořská obluda, 2009
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prosakují převládající kulturní vzorce a mechanismy součas-
ného společenského života.

„Žádný tyran nemůže vydat zákon proti snům, a tím méně
spánek ve svém království pronásledovat,“ pravil ve 4. stole-
tí Synésius z Kyrén. Sféra snu zůstává v centru naší pozor-
nosti, a� už přiznáme snu „jen“ výlučnost královské cesty do
nevědomí, nebo též schopnost orientovat člověka plně ke
zdroji imaginativních schopností, včetně schopnosti obnovit
poznávací a kritické funkce myšlení.

Cílem surrealismu je snaha o pochopení hluboké spojitosti
snu a skutečnosti. Nikoli tedy pokus o jednostranné podříze-
ní jednoho druhému či o vzájemné ztotožnění obojího. Sur-
realistům jde o chápání člověka a života v jeho konkrétní, by�
obtížně dosažitelné celistvosti, která by položila na obě misky
bronzových vah stejné množství ledu.

BLAŽEJ INGR

*
V krajině zavazadel klopýtají cestující o látkové přehozy.
Hráči biliáru je prohánějí svými tágy.
Cestující se brání dlouhými kuchyňskými noži.
Okýnkem pokladny je pozoruje arcibiskup a vlídně se usmívá.

Výstraha
Několik set nočních hlídačů pochodovalo špatně osvětlenou
ulicí. Každý z nich nesl jeden elektrický vařič. Mlčeli.

Když vpochodovali na hlavní náměstí, postavili z vařičů
pyramidu. Potom se v tichosti rozešli do svých vrátnic
a strážních domků.

Ráno se lidé divili a šeptali dětem: 
„Vidíte, děti, vidíte? To byli jistě noční hlídači!“

Metrem do práce
A mě to táhne dolů (Jan Neruda)

Zamyšlený zubař procházel tunelem, kterým se táhly dva pá-
ry kolejnic. Držel před sebou v kleštích čistě bílý zub a celou
cestu ho udiveně pozoroval. Na každém prstu měl jeden zla-
tý prsten. 

Z tunelu vyšel na příští zastávce metra, aniž by ho cestou
vyrušil jediný vlak. 

Když spatřil civící dav, schoval zub i s kleštěmi do kapsy
bílého pláště a jakoby nic přešel celou stanicí po kolejích až
do dalšího tunelu.

JAN GABRIEL 

Na dálku
Každý zakutálený pomeranč je příští středou. Sežmoulaný
ubrousek coby poslední svědek večeře na náhle prázdném
náměstí.

Všechna ta gesta, zraněné naléhání, které se podobá dlou-
hým chodbám, denní zprávy, sotva roztříděná budoucnost se
vší slastí cigarety zn. Boyards.

I to, čemu jsme se smáli, se nedá ulovit mezi svazky klíčů
a tím, čemu se stále ještě říká louže.

KATEŘINA PIŇOSOVÁ

Tichá střela
Ve stínu větve se točí ztracená stuha
Ta kterou přenesli orlové
přes červené moře
Tichá siréna otvírá bránu
upletenou z poztrácených vlasů
které padaly do očí ranní směně
Pod převrácenými hnízdy nejsou vejce
ale stopy pavích ocasů
Skleněná ryba překrytá buřinkou
vykopanou z jámy
Padesát šest stop hlubokou
má v ústech roztrhané dýnko 
Orlové umírají na kamenech
a ryby na střelném prachu

Bruno Solařík: Strašidla na houbách, 2004
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Galveston
Přišla krásná smrt Magnolie
z níž jako poslední vzdech
vypučí jediný květ
bílý
voskový
s drobnými chloupky

Delfíni pootočili hlavy
a dávná žena zatvrdla
v půli úsměvu
Na jedné zahradě mají
voliéru pro slona
Stojí tu evropské secesní komíny
a sibiřské okapy
a na střechách
indické dostavníky
Na rohožích před mocnými domy
sedí Fata Morgana
po jejích stranách

Ibišek a Oleandr
Palmy u silnice máchají zbraněmi
a jejich kopí číhají
v ucpaných příkopech
Vdovy jejichž oči zůstaly přilepené
na popraskaných oknech
přežijí všechny bouře
Duby ne

Tváře návštěvníků rozříznou stíny
ustřižených vlasů
dívky jedoucí na kole
po mořské stěně
kde se potulují rybí duše
Večer
na obzoru svítí žhavé olovo
a oči oceánských koček se přivírají
Začne noc s bludnými loděmi
ale písek je horký a jemný jako popel

Kateřina Piňosová: Colorín (Erythrina) a jeho plody — červené fazole, 2010
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ROMAN TELEROVSKÝ

V peřině snad strachu
te� už tak v tichosti
nastavit stěnu proti očím
a začít 
spát
s psacím strojem na očích

Všechno bych nejradši hned prozradil, ale už jednou jsem to
v podobné chvíli udělal. Te� bych se do toho tak nepletl.
Zapletu raději nohu do proutěného koše. Jen si to
představ. Tady mažu. Vleže. Se svítícím krystalem na
břiše. Dávno po půlnoci. Se vyhýbám představám. Čekej
a čekej. 

se spacím pytlem na víčkách
cestuji za polární kruhy
jako za starých časů

dřevěná vrata
trám
i láska
stará kamna

stromy když močí
vítr tě bere
na nože

JAN KOHOUT 

Mrtvý dům
Bývávám k zastižení
v kapce kalné smůly
na bezcenném, křehkém prstenu
v jeřábní kabině na vrcholu skládky
kde předstírám, že hledám staré pravdy
jak na Sahaře brusle.

Jen co se rozetmí otvírám však víčka 
jak čtyři vikýře v pyramidě 
či prastaré okenice přímořského sídla
rezavé harmoniky maškarních bouří 
s ropuchou hlídaným, bujarým tichem 
nepovedeného ořechu...

MILOSLAV CAŇKO 

*
Vzduch
Závan Zábal
Plíseň? Jo ta se mi líbí
Voní mi v kostech
Svítím

V palici mám vymetýno 
poupě se klouže 
v tuku se koupe 
V palici vymetýno mám 

Tři hojně nalézané idoly,
svědčící o rozšíření kultu či ri-
tuálu (viz předchozí obrázek),
Čechy, druhá polovina 20. sto-
letí. MICHAL JŮZA

Podhlavníček na spaní s idoly
předků v otcovské a mateřské
linii, Střední Sepik, severový-
chodní Nová Guinea, první
polovina 20. století
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kalátory, kanály a kalužemi se skrývají přízraky nejtajněj-
ších obav i tužeb člověka! — Martin Stejskal nalézá v oby-
čejných prknech a kalužích vtělené přízraky bílého dne,
a protože ví, jak jsou ve své živé kráse nebezpečné, hned je
zase znovu zaklíná do znepokojivých totemů — do hranič-
ních kamenů, oddělujících známý svět od toho neznámého.
Ta hranice přitom není někde za obzorem, kde se možná
sejdou dvě přímky kolejnic, jenom kdybychom tam jednou
došli. Ne: probíhá přímo před našima očima, pod našima
nohama. Iluze zde nezastírá, nýbrž naopak odhaluje realitu. 

BRUNO SOLAŘÍK

Prázdno do domu 
— do ruky kost
Každá věc a� cinká 
šumícímu prostoru k vůli 
Posa�te se u nás 
Hned přijdu 
Hned

JAKUB EFFENBERGER

*
Nikdy dřív jsem se nepodíval do komína tak jako nyní. Seděl
tam válečný veterán, ukusoval z oplatky žvýkacího tabáku,
četl rozkaz k útoku a já byl rád, že jsem nešel spát a našel ně-
koho, kdo je v troubě ještě víc než já.

JOSEF JANDA 

Ptačí chřipka
No taky mi onehdy něco kouslo
ani nevím co to bylo
Musel to ale bejt ňákej šmejd
páč mám na zádech velkej pupenec
Štípal jsem zrovna dříví
a tak jsem si toho v tom fofru nevšim
Prej se to přenáší hlavně zobákama

VZTAHY MEZI IMAGINÁRNÍM A REÁLNÝM, mezi zázračným a ba-
nálním, celé toto podivuhodné a znepokojující setkávání se
v díle Martina Stejskala odehrává jakoby na hranici, kde se
prostupují, kde jedno je již obsaženo v druhém. Kde se kon-
krétní předměty proměňují v civilní i hermetické přízraky —
a naopak. Klíč, který nám malíř nabízí, otvírá pohled na nikdy
nedokončený film zpřítomněného tajemství existence, oprav-
dovou cestu do hlubin noci, kde nás neokouzlí rafinované
a lákající cetky postmoderního harampádí, ale ona poněkud
zrádně našeptávaná, vpravdě důvěrná, až spiklenecká sděle-
ní, která tvoří jednotlivé články řetězu imaginativního po-
znávání skutečnosti i sebe sama. JAN GABRIEL

V OBRAZECH MARTINA STEJSKALA sledujeme jezdící schody
v metru nebo pouliční kanál, nebo prostě kaluž u obrubní-
ku. Je to jiné než ohňostroje fantaskní nevázanosti. A je to
málo? Myslím, že je to mnohem víc. Protože za těmito es-

Martin Stejskal: Jericho, z cyklu Strážci prahu, 1991
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CYKLUS MARTINA STEJSKALA Poznámky o hmotě se pohybuje v hra-
ničních pásmech mezi vědomím a nevědomím, jejichž dialek-
tická hra v procesu geneze díla je srovnatelná pouze s analo-
gickou hrou dvou základních složek předmětného světa,
prostoru a hmoty: v jeho genezi jedno podmiňuje druhé a v me-
zerách mezi nimi nahlédáme do nicoty černých děr, z nichž na
nás někdy kosmos vyplazuje Einsteinův jazyk. Přeludnost
těchto prostorů je matoucí, protože nevíme, jsme-li uvnitř, ane-
bo vně, a jestli to, co je nahoře, je opravdu i dole, kde končí
hmota a kde začíná prostor; ne náhodou nazval Stejskal jednu
svou výstavu Imaginace prostoru. ALENA NÁDVORNÍKOVÁ

MARTIN STEJSKAL JE FASCINOVÁN POKLESLOSTÍ světa mechanic-
kých či vůbec materiálních, vždy však neskonale nabubře-
lých fetišů. Všechny ty posly vědy, nosiče techniky a virtuál-
ní reality popisuje s pozoruhodným smyslem pro detail,
s nutkavým verismem vytváří a ironizuje prostorový řád svě-
tel, stínů a odlesků, jež přeměňují známé materiály — dřevo,
kůži nebo tkaninu — v bělostně modrý, nezpochybnitelný
kov.  Jsou směšní i výsměšní, fantomy balastu, hromady od-
tajněných instrumentů, jež v rukou nikým nepovolaných vy-
dají neslýchaný pazvuk, před nímž se znovu vztyčí hradby
mýtického Jericha. A přesto: když odhalil pomníky padlým
andělům, kteří na každém rohu nabízejí své zaručeně prošlé
zboží, vzdává malíř poctu Fulcanellimu, ryzímu hierofantovi
a nositeli pravého tajemství. Však také od něho víme, že to se
neprodává ani nekupuje, nelze je zvážit, změřit nebo lapit
v síti internetu... FRANTIŠEK DRYJE

KE SVÉ MALÍŘSKÉ TVORBĚ PŘISTUPUJI tak, jako by to byl jistý druh
alchymie. Je to nejspíš něco jako dvouhlavá drúza. Na jedné
straně záležitost vyloženě rukodělná, řekl bych manipulace
s určitými solemi kovů, protože přece to jsou ve své většině
pigmenty barev. A je známo, že alchymie pracuje převážně
právě s kovy. Třetí z jejích operativních principů — vedle Síry
a Merkura — je právě Sůl. Je to velmi temný pojem, o němž se
kompetentní autoři moc nešíří, ale ví se, že je klíčový. Někdy
se mluví přímo o centrální nebo harmonické Soli, protože má
schopnost kreativní proces harmonizovat. A� už jde o „re-
bis“, malbu, inscenaci, text nebo hudební skladbu, stojí vždy
někde v pozadí, kde slouží jako neviditelná kostra. A zase na-
opak, alchymii se často říká také „umění hudby“. Kdybych to

měl shrnout v jedné parabole, je pro mne umění manipulací
se solemi kovů.
To, co mě na tomhle procesu přitahuje, je jednak samotné
„zviditelňování dosud nikdy neviděného“ a také zjiš�ování
neustálých próteovských proměn, přistihovaných ,,in fla-
granti“. To je ona druhá hlava drúzy, o které jsem se zmínil.
Nezajímá mě replikace, klonování, a� už jde třeba o jablka,
zasloužilého úderníka, plechovku coca-coly, apartně pojed-
nané abstraktno, plaché hledání — vždycky znovu neomylně
zakotvené v bezpečí výtvarna — nebo o postmoderního trpas-
líka. Dávám přednost cestám až „za zrak“, asi tak, jako se
chodí za školu. Tam se občas ještě dají potkat autentické pří-
zraky a velmi lehce tam dochází ke spikleneckému srozumě-
ní s podobně naladěným cestovatelem. MARTIN STEJSKAL

Martin Stejskal: Vhled Veliký, z cyklu Vhledy, 1993
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Hmatatelné fantomy

Hovoříme k věcem (sen z 8. října 1992) — Lud-
vík Šváb mi ukazuje jakýsi obrázek (snad rozmyté foto), na
němž je jeho rukou a zeleným inkoustem provedeno několik
čar. Je tam nápis: „Věci zosobňujeme a oživujeme a mluvíce
s nimi, vypovídají o nás.“ — Už v té chvíli mě napadá, že je to
přesné. A tahle myšlenka je provázena obrazovým příkla-
dem, „jak hovoříme k věcem“. MARTIN STEJSKAL

Sen — Spolužiak Rosenblum mi požičia svoj kabát a klobúk.
Mám teraz dva zvrchníky a dva klobúky, neviem, čo s nimi, je-
den si musím prevesi� cez rameno. — Pomedzi sa tmolia po�ov-
níci. Jeden z nich nesie bažanta a chcel by si ho da� upiec�. Na
prahu jedného domčeka stojí kuchár. Radí mi, aby som si ba-
žanta nechal, budem z neho ma� aspoň pierka: „A vám sa zídu,
ke�že máte dva klobúky.“ — Som zarazený: o akých dvoch klo-
búkoch je tu reč? Začnem sa ohmatáva�, hlavu, plecia — a naozaj
mám dva klobúky. Zahanbený sa prebúdzam. ALBERT MARENČIN

OD DĚTSTVÍ MĚ DLOUHO OVLÁDALA PŘEDSTAVA, že na hoře Říp
stojí mezi stromy schované tři zvláštní útvary: jakési železné
několikametrové sloupy, nesoucí na vrcholu železné koule
opatřené asi půlmetrovými kovovými bodlinami. Tato zaří-
zení elektromagneticky hučí: ne příliš hlasitě, spíš strašidel-
ně, děsivě, monotónně. — Pozoruhodné je, s jakou zarputilo-
stí se takový obraz člověka drží. Teprve před několika lety
jsem se definitivně vzdal představy, že něco podobného lze
na Řípu nalézt. ROMAN TELEROVSKÝ

Sen o skákajících houskách z 3. prosince 2003 —
Jsem v jakési restauraci. Vedle mě sedí Eva a jí nějakou strašnou
šlichtu. Říkám Evě: „Jak to můžeš jíst.“ Stále čekám, až mi číšník
přinese jídlo, které jsem si objednal. Mělo by to být nějaké maso
à la bažant. Konečně přichází číšník a postaví přede mne talíř

Martin Stejskal: Hovoříme k věcem, 1992

Jan Švankmajer: Sen o skákajících houskách, 2003
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s jakousi podivnou šedou hmotou. I když není nic vidět, vím, že
ta hmota je plná vařené cibule, kterou nesnáším. Chce se mi
zvracet. 

Eva se dívá na můj talíř a začne se hystericky smát. 
Vtom kolem oken restaurace přejede nákladní auto plné

čerstvých housek. Vybíhám z restaurace a utíkám za autem.
Volám na řidiče, a� na mě počká. Auto náhle dostane smyk
(nebo něco takového) a převrhne se. Housky se vysypou na
ulici. Sbíhají se lidé. 

Dobíhám k místu neštěstí. Mám strašný hlad. Chci sebrat
jednu housku, která se válí u mých nohou. Ta však náhle vy-
skočí a poskakuje ode mne pryč. Všechny housky, po kterých
sáhnu, ji následují. 

Vidím, že každá houska má jednu slepičí nohu, po které
skáče, a všechny mi tak utíkají. Probouzím se s vlčím hladem. 

JAN ŠVANKMAJER

KAŽDÁ NOC, MALÁ DÍLNA NOČNÍ TOVÁRNY, přináší svou sadu
nálezů a překvapení. Ačkoli se snové předměty vyznačují
velkou přesností tvaru, neztrácejí tím na své záhadnosti,
a přestože umožňují popis svého mechanismu nebo fungo-
vání s přesností, jež je nemálo podivuhodná, zůstávám pře-
svědčen, že kdybych se s nimi pokusil zacházet, střetl bych se
s jistými nenadálými nehodami, které by mne nevyhnutelně
nechaly nelibě pocítit veškerou domýšlivost, se kterou jsem
věřil, že je opanuji. BERTRAND SCHMITT

Sen z 13. ledna 1992 (7 hod.) — Mám červený ma-
linký autíčko na náspu, jdu si pro ně, násyp je sypký, nevím,
jak s ním pojedu — není to autíčko, je to žlutý pes a má hlad.

Nemáme peníze a chystají se nějaký platby, Honza říká, že
budeme ukrajovat mý auto a budeme jím platit. To auto je bí-
lý a krájíme je jako štrúdl. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

Maison Dieu (sen z 11. září 1996) — Na výletě se
dostávám do nějaké severočeské sudetské vesnice, snad poblíž
Úštěku. Samá velká a honosná stavení po Němcích, dnes čás-
tečně prázdná. Procházím to tam a snad se i o nějakou chalu-
pu zajímám.

Narážím na nějaký malý krám nebo hospodu, a tam pro-
dávají pivo s barevnou vinětou marseilleské tarotové karty
Maison Dieu. MARTIN STEJSKAL

Martin Stejskal: 
Maison Dieu, 1996

Peter Overton: 
nalezený předmět,
2008
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ALENA NÁDVORNÍKOVÁ

*
Má hořká malátnosti 
zpupně dokonaná ctnosti 
v kostech hlad a strach 
restuje srdce.

Co s časem? Sluneční pleteň 
se v něm mění 
v měsíční kámen.

*
V úkrytech 
nastala řež 
a brzy nás přepadne poledne. 
Věčné a nehybné.

Obětina vzlíná
máčený puškvorec a vavřín
na talířích
v nedohlednu hrad.
Ráno pak holubi a racci.

Nezapomeň přiložit: 
běží o život 
a lehké 
pochodové lži. 
Má bukolika.

* 
Prodírám se jím
(Obecním domem)
mezi kovovými hlavami
a křesly. V bočních místnostech
si nějací lidé
perou: na všech příporách a mřížích
věží s rumpály a schodišti
jsou rozvěšeny
ponožky.

*
Má rozmalovaný obraz 
kde vskrytu klušou duše. Krevní odraz. 
(Ničivě na den dopadlo mračno, přesto 
unikl stín, hélas)

A v nehorázném předklonu všichni krabi
ryby a leukocyty i s náplastmi vůkol
valí se vpřed.
Tím drásavým živlem, navždy
nezmapovatelným, provždy
nezapamatovatelným.

* 
Vystupuji v Písku, dlouhá 
nádražní ulice. V zátoce barvy 
obratníku Raka jemný a čistý 
písek. Školský úřad je daleko 
mám tu učit. 
Sestra mi trhá tři stoličky 
vpravo dole.

Alena Nádvorníková: Opouzdřené sny III, IV,  2001
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PŘEDMĚTY PRO MNE BYLY VŽDY ŽIVOTNĚJŠÍ NEŽ LIDÉ. Lidé se před-
mětů dotýkali v určitých životních situacích pří různých ten-
zích, náladách, a svými doteky do nich ukládali své afekty
a emoce. Čím je předmět dotýkanější, tím je nabitější obsahy.
Ve svých filmech jsem se vždy snažil tyto obsahy z předmětů
„vydolovat“, naslouchat jim a pak jejich vyprávění zobrazit. —
Podle mého soudu je právě toto smyslem jakékoliv animace.
Nechat mluvit předměty samy. Vzniká tak smysluplný vztah
mezi člověkem a věcmi, založený na dialogu, nikoliv na kon-
zumaci. Nebo� první věci, které člověk vytvořil, byly skutečně
živé a bylo možno s nimi rozmlouvat. Člověk — zvíře — rostli-
na — nerost — předmět vytvořený člověkem. Had starých alchy-
mistů, zakousnutý do svého ocasu. JAN ŠVANKMAJER

Snová skulptura — Zdálo se mi o vytesané hlavě, která
byla ve snu přes dva metry vysoká. JOHANNES BERGMARK

JACÍ ZÁKAZNÍCI NAVŠTĚVUJÍ na Voltairově bulváru v Paříži ob-
chodníka se zbraněmi, jehož výkladní skříň nabízí zbraně
z jiných časů?  Blýskání mečů, na něž by se měli draci umět
rozpomenout, se slévá v jediné záři. Na čepelích mají vyryta
bájná jména: Artuš, Lancelot, Parsifal... To je bezpochyby ar-
zenál surrealistické revoluce. GUY GIRARD

Archeologové začali pracovat na jednom z bramborových polí

v Dánsku poté, kdy zde děti nalezly sedm bronzových mečů starých

3 600 let. Zbraně, které pocházejí z přechodného období mezi dobou

kamennou a bronzovou, byly zabaleny v kůži a zachovaly se v do-

brém stavu. Z TISKU

ANDREW LASS 

Loňský popel 
Na stole leží okurky 
mrzne 
okna jsou dokořán 
venku je zataženo 
pozdě odpoledne 
stmívá se 
začaly svítit pouliční lampy 
bude sněžit. 

V krbu je loňský popel 
mrzne 
na stole sedí bělovlasý pán 
v starém plstěném kabátě 
namodralé špičky prstů 
jemu vykukují 
z děravých rukavic 
okurky.Johannes Bergmark: Snová skulptura

Kateřina Piňosová: Bramborová pole, 2010
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EVA ŠVANKMAJEROVÁ 

Už
Už od ruské revoluce
možná od hnutí husitů
nemají naše šuplata 
zámky.
Otevírá se tu a támhle
sekyrou.
Nábytek taky starší než
dvacátý léta
a s ním v rozhovoru usměvavý
a snaživý chlap nemladý.   
Domlouvá si, buran jeden
aby se to otevřelo.
Snad domnívá se, že zásuvky
jsou jak dveře od letiště
na fotobuňku.
Či že sezam někde přeci jenom je
ač nevadí
není na překážku.
Zvláštní, groteskní na
tom všem je
že ten chlap
vedle nich,
co si do sešitku
cosi zapisuje
je jako já.
I do kostní černě naparáděn
a zapejřen od chlupů psisek
a zválený, jako by v těch hadrech
chrápal, a přeci pořád
hledá v tom šupleti
barvu štětce a sto labutí.
Hledá tam průčelí milé,
co ztratila léta, jak minul čas
hledá tam tělo, co miloval
a uslyší bezhlavý bezbarvý stesk.
Ty, chlape okradený, bledý
ta krásná čela o zem pro tebe
a o zdi se rozbila
pro tvý šílenství.

OBČAS SE ZDÁ, JAKO KDYBY TO BYLY OBJEKTY, co si nás nachází,
a jsme to my, kdo jsme magnetickými poli, skrze která se
předměty spojují (nádoby budou vždy spojité) řečí snů, jak to
vyjádřil Gherasim Luca. Stáváme se hřištěm předmětů, oži-
vovaných každodenní magií, setkávajících se v dočasných
konfiguracích slov nebo gest, které se srážejí, aby vykřesaly
jiskru ryzí poezie. KENNETH COX

Sen — Vím, že mohu kouzlit, a to tak, že budu dávat do-
hromady různé předměty. Nicméně je mi záhadou, co vlast-
ně „dávání předmětů dohromady“ znamená: skládat je k so-
bě určitým způsobem? Nejsem si jist. Nakonec zjistím, že
abych mohl s předměty kouzlit, postačí, když se budou na-
vzájem dotýkat. SASHA VLAD

REÁLNÝ SVĚT JE SVĚT OBLUD A ZÁZRAKŮ. Nejbarvitější fantazie
mu nesahá po kotníky. — Ukáže-li někdo na předmět, který
v něm vzbuzuje mrazení v zádech a působí na něj neodola-
telnou přitažlivostí, elegantní třes jeho prstu skrývá sám v so-
bě tajemství onoho předmětu. BRUNO SOLAŘÍK

KRITICKÉ FUNKCE KONKRÉTNÍ IRACIONALITY přejímá často inter-
pretace mimovolně vzniklých objektů, na rozdíl od jejich dří-
vějšího vytváření. MARTIN STEJSKAL

TOHLE JSEM NAŠEL při návratu ze schůzky Leedské skupiny,
když jsem si odskočil do křoví. Krabice ležela na kovové skří-
ni pro policejní telefon nebo seřizování semaforů či co.
Všechny karty vložené do krabice jsou slepené dohromady,
s výjimkou jediné, na níž je portrét Grigorije Rasputina. 

BILL HOWE
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NIKDY BYCH S KRISTEM NEZVOLAL: Moje království není z toho-
to světa! Nebo� moje doména je zde, v tomto světě, a spočívá
v neustálém kladení otázek realitě, v rozšiřování jejích hra-
nic. MARTIN STEJSKAL

BRUNO SOLAŘÍK

Střelba do gauče
V úžlabině mezi dvěma velmi dlouhými řadami domů

se prochází brouk s neklidnými pohyby znalce
Těžko si o tom můžeme promluvit
sedíte-li ve vězení a sledujete nějakou televizní soutěž

V rámech starých obrazů které někdo vyřízl
zůstávají krajiny za obrazem 
totožné s původním plátnem
Sem tam se liší nějakými detaily
Jako kdyby se koneckonců dalo něco zastavit To je přece 

nesmysl
A přece
Vlak támhle v zatáčce stále přijíždí a přitom se nepřibližuje
To je právě to

Sen — Mám na palci levé ruky prsten ve tvaru palce zalo-
meného do pravého úhlu. Prsten je přesnou kopií prstu, na
kterém spočívá.  Ještě ve snu se tomu podivuji. 

VÁCLAV ŠVANKMAJER

JAKUB EFFENBERGER

*
Když se začne drolit vzduch,
v děrách na zemi se topí hvězdy,
přikryté mraky jako peřinou
Tehdy přicházejí policajti,
aby vytáhli z kanálů všechny ožralé figuríny
z výloh obchodů s textilem
a až do časného rána
z nich odlupovali latexové pyžamo
— malé kousky
věnované zítřejšímu slunci

Václav Švankmajer: Sen o prstenu, 2011

Roman 
Telerovský: 

Senzitiv, 1991
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Všemocné nic

ŽENA UMOŽŇUJE NABÝT TĚLA a poznat se, umožňuje z ničeho vze-
jít a k ničemu směřovat. Lilith, nízká, černá matérie pekelných
prsou, jak říkají v severní Africe, je dechem, ženou ve svém osu-
dovém vydání, vystoupivší z nicoty snu, aby se k nicotě vrátila.
To nic, co nám filosofové představují jako synonymum nicoty,
je ve skutečnosti nezbytným rozměrem bytí. Prostor, nahlédnut
intuicí, přestává být trojrozměrný. Výzkumy z oblasti fyziky
patří mezi ty, jež nám umožňují uchopit nic jinak — nic, tu „věc“,
kterou bylo třeba skrýt tím, že byla pojata výhradně do nega-
tivního „to nic není“. — Co na to odpovědět? Nic. Ne-li nevyslo-
vené vše. Tu „věc“, obsaženou v samotné odpovědi, která je
přesto ztišena. To není málo. MARIE-DOMINIQUE MASSONI

KATEŘINA KUBÍKOVÁ ODHALUJE MONSTRA, která nejsou ničím ji-
ným než fantomy zřasených rób, přehozených přes skuteč-
nou židli. V její tvorbě se spojuje seismický cit s luštitelskou
obsesí. Její princezny bojují o svůj tvar s realitou, jsou výra-
zem touhy ve stavu konfliktu. Jsou hrůzostrašné, protože jsou
ve střehu. BRUNO SOLAŘÍK

DVA ASPEKTY SFÉRY SNU jsou pro mě životně důležité. První se
týká jevu, který jsem na sobě odpozoroval v době, kdy jsem
v sedmdesátých letech procházel dlouhodobou rehabilitací po
neurochirugickém zákroku, ze kterého jsem se probral „ochr-
něn“. Strávil jsem několik let víceméně v posteli. Všiml jsem si
přitom, že mé snové aktivity jsou bujné — že jsem strávil hod-
ně snového času běháním po schodech a skvělým, absolutně
fantastickým poletováním tři metry nad zemí. Stačilo zamávat
rukama. Po několika pokusech (snech) věnovaných této akti-
vitě jsem měl tento způsob pohybu zmáknutý — a bylo to. 

A v samotném snu jsem si říkal: „Tak to je prima, jsem zase
tady a te
 půjdeme támhle.“ Nechci tím říct, že jsem měl kon-

Ody Saban: Pravěká žena, 2002

Kateřina Kubíková: 
Zaklínačka, 1996
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Tereza Horáčková
a Ivan Horáček: 
Hnízdo, 2008

trolu nad snovým „scénářem“, či že bych jej byl schopen pře-
dem (tedy před usnutím) ovlivňovat. Mohl jsem se však „vrá-
tit“ do sféry snu a pobývat v ní jakožto v již familiárním světě.

Druhý aspekt sféry snu, ve kterém si velice libuji, který znám
již od raného dětství a který dodnes považuji za jeden z nejdů-
ležitějších momentů své každodennosti, je stav usínání, onen
polobdělý až mrákotný stav, tak dobře popsaný Proustem
v úvodu k Hledání ztraceného času. Poté, co ulehnu a vypnu stol-
ní lampu, se často soustředím na to, abych neusnul! Věnuji se
aktivitě „denního snění“, pokud možno (někdy to prostě ne-
jde!) libidózně š�avnaté, a pak zahájím pomalý skluz do před-
snového stavu volných asociací, který doufám vydrží co nejdé-
le, než uklouznu do spánku. ANDREW LASS

VŠE NASVĚDČUJE TOMU, že existuje jistý bod ducha, v němž život
a smrt, reálné a imaginární, minulost a budoucnost... již nejsou vní-
mány jako protiklady... je a fortiori bodem, v němž již nelze proti so-
bě vybičovat konstrukci a destrukci... (Breton).  Autor tu po mém
soudu předpovídá změnu myšlenkových paradigmat, k níž
dochází v posledních desetiletích: nikoli plná smrt dialektiky,
jak by snad předpokládali postmoderní myslitelé odvolávající
se třeba na Nietzchovu ideu věčného návratu, nýbrž její věro-
jatné, tj. zase jen dialektické popření. Dialektika, ona schopnost
myslet, ale též podmíněně existovat v dynamických protikla-
dech či rozporech, na niž surrealisté — alespoň v našich krajích
— dosud pravidelně spoléhali, se nehodlá vymknout ze svých
kloubů tak lehce. Nám totiž ani dnes nic nebrání, abychom ná-
zory všech popíračů dialektických konceptů brali jako součást
oné téměř mýtické negace negace, tedy jako bezděčnou impli-
kaci a realizaci právě těch principů, jež mají být popřeny. Duch
negace je tvůrčí duch! Proto plně přijímáme východisko řeče-
ného Friedricha Nietzscheho, dle něhož nezvládnutá a vítězná
negativita je jen obtížným démonem, vyvolávajícím samé
smutné vášně a pusté resentimenty. Nikoli však jeho závěr, že
dialektika sama není nic jiného než pracný teoretický kon-
strukt, neomylně potírající hravé a náhodné síly, které tvoří
podstatu života. FRANTIŠEK DRYJE

DAVID JAŘAB 

Vaterland / Lovecký deník 
Obraz 28. (fragmenty)

Výprava se zastavila na mýtině. Joaova zvednutá ruka zara-
zila koně i lidi. Joao se vrací ke skupině pánů. Karel ji dochá-
zí zezadu. (...)
Richard: Přátelé, doufám, že naše cesta nahoru bude korunována

patřičným úlovkem. Pamatujte na to, co už víme o zvláštnostech
tohoto způsobu lovu. Víte, kde jsou jejich slabiny. Vzpomeňme
našich předků a v duchu nejkrásnější tradice vyražme kupředu.

Richard pokyne guias, že jsou připraveni. Joao poklekne ke
svému psovi, roztáhne mu rukama tlamu a foukne do ní.
Zvedne se.
Joao: Vamos!
Skupina vyrazí. (...)
Najednou se něco mihne mezi stromy. Nemáme ani čas pří-
liš zaregistrovat, jak kořist vypadá. Přesto však je již nyní
jasné, že kostroun je „zvíře“, dosti připomínající člověka. (...)
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Vilém: Zeptejte se ho, jestli je to samec nebo samice. Já jsem to ne-
viděl.

Karel přikývne a tiše se ptá Joaoa.
Karel: É macho ou femea?
Joao kývne hlavou.
Jaeo: Macho.
Karel se otočí na Viléma s Richardem.
Karel: Samec.
(…) Maxova ruka v rukavici se ponoří do jámy a hmatá.
Když Max ruku vytáhne, kývne rozrušeně hlavou.
Všichni již stojí v těsném kruhu okolo něho. Richard si lehne
k díře a zanoří do ní ruce. Max totéž učiní z druhé strany. Na-
jednou je Richardovi vidět na tváři, že něco má. Tahá. I Max
tahá.  Ostatní přiskočí a pokleknou okolo díry. Vilém podává
Richardovi dlouhý řemen. Richard jej strčí do jámy a uvnitř
s ním manipuluje. Max dostává od Viléma další řemen a po-
kouší se o totéž.
Konečně se zdá, že se to podařilo. Oba si kleknou a otřou vy-
pjatá čela. Z jámy vedou ven řemeny. Přistoupí k nim Vilém
a Leo. Max s Richardem jim dělají místo. Vilém s Leem si oto-
čí řemen okolo zad, chytí konec, kde je smyčka, zapřou se no-
hama do země a táhnou. Je to úmorné, ale po chvíli skutečně
z jámy něco leze. Objeví se nohy, vypadají téměř jako lidské,
jenom jsou o malounko chlupatější, než je běžný průměr,
a o mnoho špinavější. Na obou nohou jsou přivázány řemeny.
Richard s Maxem se sehnou, popadnou samotné nohy a pomá-
hají táhnout. Postupně se objevuje tělo kostrouna. Psi štěkají.

PŘEMYSL MARTINEC

Periferie
„Byl prašivý večer a psi si žrali kůži.“ To slyším na křižovat-
ce za jednou vesnicí. Je pozdní léto. Pouštím se cestou dolů
k lesu a červené slunce zapadá za mými zády. Žádná perife-
rie. Hranice mezi bděním a spánkem. To nejlepší, co jsem tam
zaslechl a nezapomněl. Jinak mě jen kdosi, většinou někdo
známý, volá jménem. Nebo je to celá brebentící společnost
hlasů, které slyším. Nejsou vůbec hrozivé, často v tom hovo-
ru nacházím podivný komický smysl. Tak se zasměju. Dost
křečovitě. Jenže já se nechci smát, ale SPÁT. 

A nakonec už nevím, kdo jsem vlastně já, a vůbec nejsem
schopen se od těch hlasů rozlišit a nevím, v kolika exemplá-
řích se to vůbec vyskytuju. Takže je po srandě. A po spánku.  

Taky se mi chtějí zjevit. Oni. Naštěstí jednotlivě. To se začne
blížit takový nic moc obličej a jak se strašně pomalu blíží,
opravdu strašně a děsivě, tak se odporně rozplizává, je vidět,
že je slátaný z kdovíjakých zbytků. Dřív mě to děsilo, ale te

už je dovedu včas zahnat. Stačí trochu se na něj soustředit
a ksicht zmizí. Někdy stačí zařvat. Tak řvu. 

Ale te
 si zas se mnou někdo pohrává, a já nevím, jestli
s nějakým přátelským či nepřátelským úmyslem, nebo jen
tak. Nikdy jsem ho nespatřil. Nadzvedává nade mnou deku
a drží ji tak nějakou dobu, až cítím ten studený vzduch, pře-
valuje mne na bok, smýká se mnou po posteli. Nadzvedává
mě, dokonce mě vytáčí z postele až o 90 stupňů, takže mám
na posteli jen paty a jinak levituju ve vzduchu, a to se moc blbě
usíná, opravdu moc blbě. 

Potom není divu, že jsem jednou polevil v ostražitosti a do
mé vlastní ložnice, v mém vlastním domku proniklo COSI.
Cosi, co tam proniknout nikdy nemělo. Zlo. A já nevím, kde
To je. Číhá To někde v ložnici, nebo je To ve mně, nebo To už
odešlo... taková drobná nepozornost... na hranicích... 

David Jařab: záběr z filmu Vaterland, 2004
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FRANTIŠEK DRYJE 

Hydrocefalův plyšový medvídek

Někdy je vody víc než dost
Ba příliš na to
Aby umlkla
V návěji prachu

Ach, jak se těšili, a jaké zklamání!
Ty noci proplakané...
Nervové zhroucení se tomu říkávalo
A to je osud
Ještě že víra, a nebo že by drogy? Alkohol?
Pánbůh chraň!
Nést kříž je přece ušlechtilá práce 
taková věčná transformace srdcí
jsou o tom celé romány
některé značně tlusté

Hydrocefalus se jen tak rozhlídne
Ne, není tady nic, co připomíná výlet
do lymfatických uzlin
jeho to ale baví, a tak se vydá na cestu

stačí jen spolknout jazyk, zrychlit dech
zpomalit tep
roztopit v jádru hmot
všechny ty kremrole kvantových energií
plynový hořčák z medvěda
a brusle odervaná z pantu
hák na rybu (co plave v marmeládě)
praskající vaz
a líný pohyb kůže

Jde se! 
Te
 Hydrocefal rozmlouvá přímo s bohem
almar
dřevěných skříní, které byly vyrobeny ze dřeva
Bůh almar vypadá trochu jak propocené sako
a trochu jako stará, rozvrzaná skříň
trochu jak sáňky dole ve sklepě
a trochu jako dotek motýla
bůh almar, přísný, ale spravedlivý
někdy se převléká za mladou listonošku
jdou potom s Hydrocefalem dům od domu
a ptají se, zda tady nebydlí plyšový medvídek
Nikdo jim neotevře, ba ani ruku nepodá
oni se tomu smějí na celé náměstí
uprostřed modré zalesněné pouště
kde ještě před pár roky jezdil lanovlak

Te
 Hydrocefal snídá
pár otevřených předvčerejších novin
zejména stránku šest a jedenáct 
zapíjí pohledem na malé letadlo
které se snáší kamsi za obzor
takový doušek si přece neodřekne
pak zavře oči 
párem pohlavků
docela skvěle umístěných facek
Snídaně skončila

Jen po pěšině si to šine ticho

Jan Daňhel: z cyklu Desatero, 1996
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V samotné realitě

SVĚT KAŽDODENNOSTI není pro české surrealisty poetickým
okouzlením, ale spíš jakýmsi zakopáváním o vše, co je na
první pohled až podružné, okrajové, zbytečné, ale co se po
náhlém nasvícení jiným, vnitřním světlem mění v naléhavý
symbol. — Přenášení významu do nevýznamného, podružné-
ho hraje ve zdejším prostředí zcela specifickou roli mezi ima-
ginárním a skutečným, mezi zázračným a banálním, snem
a skutečností. Čeští surrealisté jakoby balancují na hraně,
v onom stěží definovatelném prostoru stmívání, kdy se jedno
přelévá v druhé. JAN GABRIEL

KDE SE NACHÁZÍ ona zdánlivě neviditelná realita, život sestá-
vající ze syntézy banality a poezie? V té takzvaně prozaické
realitě, v níž žijeme a kterou chtěl kdysi surrealismus rozkrýt
dotekem kouzelné hůlky Poezie, objevil Freud nevědomí
a popsal, jakými rafinovanými způsoby jeho fantasmata
ovlivňují náš život, jak potlačují nebo vyvolávají konflikty,
jak se míchají do společenského života jednotlivců. Objev té-
to skryté dimenze lidského života  životodárným způsobem
ovlivnil surrealistickou teorii a praxi. V surrealistické tvorbě
ovšem nejde o fikci, nýbrž o skutečnost, která existuje záro-
veň (ale toto zároveň je třeba chápat jako celý vesmír odhale-
ný v běžném životě díky básnické intuici, citu a imaginaci)
v rámci splývání okouzlujícího či děsivého života snů a iluzí
s každodenním prožíváním údivu, touhy, deziluze i hněvu —
tím vším je tvořena ona rozšířená, pravá skutečnost — to po-
znání, kterého se dobíráme ve svém zakoušení světa, jež si
nevymýšlíme a jemuž důvěřujeme. FRANTIŠEK DRYJE

JAN RICHTER 

Pankrácký zahradník
Během loňského léta, v jeho první, teplejší a dusnější části
jsem si v jedné banální pankrácké ulici, na úzkém pruhu
trávníku a křoví mezi chodníkem a silnicí povšiml drob-
ných, leč den ze dne lineárně narůstajících změn. Ponejprv
jsem pozoroval, že na větvích keříků, tvořících clonu od
prašné silnice, se začínají objevovat „naroubované“ květy,

Jean-Christoph Belotti: Věk, 1990

Bruno Solařík: Rozkoš, 2004
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ukořistěné v okolních zahradách či na blízkých stromech.
Vzhledem k tomu, že takový květ podléhá rychlé zkáze,
byla výzdoba poměrně často obnovována. Uschlé zbytky
zůstaly ponechány na místě. Zpočátku jsem se domníval,
že jde o práci znuděného děvčátka, kratochvilně si krátící-
ho prázdninovou dlouhou chvíli v opuštěné Praze.

S postupujícím časem však přibývaly „zahradnické“ zásahy,
které byly mnohem zásadnější. Změny byly čím dál zjevnější,
a navíc vykazovaly stopy po vynaložení mnohem větší fyzic-
ké síly, než jakou disponuje unuděná školačka. Kdosi zde pře-
mis	oval poměrně rozsáhlé trsy trávníku s velkými objemy hlí-
ny. Celé takto preparované čtverce zeleně kdosi přenášel
z jedné strany ulice na druhou, aby je vsadil na místa nová,
kde často nahrazovaly původní porost, což ovšem nebylo nic
jiného než opět trávník. Ve stínech křoviskových šlahounů by-
ly vyhloubeny jámy, které prozatím zůstávaly prázdné, nic-
méně již nyní předznačovaly jistý logický záměr a bylo víc než
zřejmé, že jednou budou s aranžérskou přesností vyplněny.

Netrvalo to déle než pár dní, kdy se mi poštěstilo spatřit
„zahradníka“ při práci. Neúnavnost a vytrvalé soustředění,

spojené až s jakousi organičností rozváděných motivů, do-
svědčovalo, že svému dílu postupně zcela propadl, a úměrně
tomu rostla i doba, kterou trávil na „zahradě“. Začal jsem ho
vídat ráno, kdy mu snesitelná teplota vzduchu umožňovala
největší nasazení. Pokud nebyla přílišná vedra, zahradničil
i celé odpoledne, nebo jen tak seděl ve stínu činžáku a hleděl
do svého labyrintu. Někdy tu s krátkými pauzami setrvával
do pozdního západu slunce.

Jeho výbava byla prostá. Vystačil si s rýčem a lahvovým pi-
vem, od kolemjdoucích somroval cigarety. Slastně vdechoval
kouř, a přitom vždy lehce poodstoupil od svého díla jako ma-
líř před stojanem. Tento muž mohl být třeba přestárlý hippie,
stejně tak filosof či demiurg záhadného vesmíru, jehož plán
se každým dnem rozrůstal o nové planety a červí díry, by	
byl jeho prostor vcelku striktně vymezen obdélníkovým tva-
rem. Stejně tak mohl být pomýleným a zapomenutým per-
formerem veřejného prostoru nebo vyznavačem tzv. guerilla
gardeningu, který se tu a tam vyskytne i v pražských ulicích.
Nebo byl „jenom“ nudícím se bláznem či onou školačkou,
která na počátku žila v mé představě.

Pracoval do půli těla vysvlečen a byl opálen, jako bývají
popeláři nebo cikáni pracující ve výkopech. Filosofský plno-
vous, montérky. Pobavilo mě, když jsem zjistil, že je majite-
lem vozu Škoda Rapid, což by samo o sobě nebylo až tak pře-
kvapivé. Jenže to vozidlo bylo důkladně vyzdobeno
„zahradním“ materiálem: bylo ověšeno rozličnou květenou
a větvemi, a kam se vešly, byly zastrkány nedozrálé kaštany.

S postupujícím létem zaplňoval vyhloubené jámy květino-
vou výzdobou, bizarní obdobou japonských ikeban. Zasypá-
val je šiškami, plnil chlebem a kaštany. Dělící linie mezi jedno-
tlivými partiemi záhonu byly pečlivě vysypány lístečky atd.
Dílo se stávalo úplným, neupravených míst pomalu ubývalo,
až téměř nebylo kam sáhnout. Pán se po intenzivní každoden-
ní práci na přetváření tohoto pásu trávníku kamsi vytratil
(pravděpodobně do svého bytu v přilehlém domě). Bezpochy-
by si neuvědomoval, jak aktuálním vlastně byl — rozkročen
takto mezi dvěma oblastmi tvůrčí činnosti: někde mezi tím, co
se od dob Jeana Dubuffeta nazývá art brut, a mezi tvorbou ve-
řejného prostoru. A rozhodně na okraji. Všechno mu bylo jed-
no a na jaře se třeba pustí znovu do práce.

foto Jan Richter
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JAN DAŇHEL  

Hřiště dětské — hřiště pedofilovo  
(pokus o rekonstrukci pedofilova bytu)

Během sběru fotografického materiálu pro knihu Jiřího
Sádla Krajina a revoluce jsem na několika dětských a škol-
ních hřištích v Praze-Vokovicích, v rozmezí asi tří návštěv,
nalezl rozházené zavlhlé ruličky filmových negativů se
zvláštní, v kontextu topologie nálezu však příznačnou
a jednoznačnou sémantickou náplní. — Negativy byly nahá-
zeny přes plot, není známo, jestli pravidla hodu byla říze-
na aleatorně či agonálně. Jediným omezením autorovy spe-
cifické „adjustace“ byl limit, kam až se dá dohodit.
O motivaci tohoto gesticky-tělesného sportovního výkonu
lze jen spekulovat...

Objektem autorova zájmu a poté i fixace v negativech jsou
pornografické časopisy ze sedmdesátých a osmdesátých let
20. století, převážně italské a německé provenience. Subjek-
tem pak touha něco sdělit či něco hodit nebo něco někam do-
hodit. — Neoddělitelnou součástí tohoto sportovně sémantic-
kého gesta je hledání a nalezení adresáta, jakéhosi soudruha
v temnotě komory.

Vzhledem k nedostačivosti „programu aparátu“ a z toho
plynoucí nemožnosti soustředit se pouze na detail nás autor
v každé fotografii nechtěně seznamuje s prostorovou či někdy
jen informelně strukturální situací svého bytu. Koberec — deka
— křeslo — pohovka — závěs — šňůra od lampičky — váleček na
zdi. Mám ještě v úmyslu podrobit tyto časoprostorové řezy
dalšímu zkoumání. Vlastní sémantický náboj snímků je sice
velmi výrazný, až třaskavý, avšak přesuneme-li přesto pozor-
nost od centra autorova zájmu k „mimoobrazovému poli“, až
za hranice autorovy touhy cosi sdělovat, jsme schopni zre-
konstruovat jeho byt. Nebo alespoň naznačit a označit pachy
či těžký vzduch pelechu tvůrce. — Do některých fotografií, a tím
i do svého „dvourozměrného“ bytu vstupuje také autor sám,
synekdochicky reprezentován trepkami z koženkových pás-
ků. Stativ i noha tvůrce. Pars pro toto...

Za tuto nechtěnou či možná chtěnou (?) prostorovou studii
pak můžeme poděkovat především éře předdigitální. Době
laciných negativů a mokrého procesu, za spoluúčasti živého
stříbra, kapalin a roztoků. Camera obscura či camera lucida?
Argentum vivum?? — Zatraceně Temná Komora! O dětství
autora se tedy nelze než domýšlet...
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BRUNO SOLAŘÍK 

Zaklínání monster
Pověsti a pohádky Oceánie se vyznačují temným, krutým hu-
morem, jehož původ nám — pro velkou mentální vzdálenost
— nemůže být na první pohled zřejmý. 

Ale co je horší: ve skutečnosti ty příběhy vůbec nemají

vzbuzovat smích! Například jedna pověst papuánského
kmene Kiwai vysvětluje fakt, že plchové a psi nežijí pohro-
madě, zcela seriózní vyprávěcí analogií, která jistě nemá po-
bavit, nýbrž především poučit.

Dříve žili psi a plchové pospolu. Potravy však ubývalo, a proto se

psi rozhodli plchy vyhnat. I poručili jednomu plchovi, aby se obrá-

til ke stromu, a mezitím si zahnuli uši. Potom plchovi řekli: „Te�

se ohlédni a podívej se na nás.“

„Co jste udělali s ušima?“ podivil se plch.

„Uřezali jsme si je. Ty si je taky uřež.“

Jakmile si však plch uřezal uši, spustili psi pokřik: „Te� se na nás

podívej!“ a vztyčili uši.

Plch se hrozně rozzlobil a rozhodl se, že od psů odejde. 

Obrátíme-li se k vlastní civilizaci, narazíme na totožný jev: na-
stavíme-li si mentální optiku na úroveň elementární soudnos-

ti, hned je patrná absurdita nejběžnější skutečnosti, ve které
denně vegetuje kultura naší civilizace. Stačí otevřít první novi-
ny — a rampy se povážlivě naklánějí v poryvech nadskutečna:

Knížka Já to dokážu! je věnována mému otci, který se stal nadby-

tečným a byl propuštěn ze zaměstnání po třiceti osmi letech práce

jako horník.

Je rovněž věnována i vám, vážení čtenáři. Doufám, že to, co zís-

káte prostudováním této praktické příručky, vám pomůže rychle na-

jít uspokojující a smysluplnou práci — takovou, jakou vykonával

můj otec.

Radim Němeček: Ze života hmyzu, 2008

Jakub Effenberger: Moře hoře, 2007
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Mantichora & spol.

JOSEF JANDA 

Myslíme jinak
Kdyby slonům narostla křídla
museli by si nechat zmenšit uši
aby jim nepřekážely v letu
a taky zkrátit choboty
aby se jim nezamotaly do drátů
Pak už by to šlo
Vždycky jsem tvrdil
že po menších technických úpravách
sloni mohou docela dobře létat
Na tom přece nic zvláštního není
Podívejte se na ptáky
Nepotřebujou k tomu ani motor
Jednoduše mávají křídlama
a letí si kam chtějí
Létání je zdravý tělocvik
a zároveň ekologický způsob dopravy
Stačí opravdu málo
Chce to jenom začít myslet jinak

BLAŽEJ INGR 

Větroplach
Kouření škodí zdraví! (Ministr zdravotnictví ČR)

Roku 1809 začalo jaro dříve, než tomu bylo v létech předcho-
zích, kam až pamě� pamětníků sahala. 

I na beznohého veterána Bedřicha Pruse přišlo toho roku
jaro dříve. Už koncem února se zákazníkům, pravidelně vy-
užívajícím služeb mrzákovy trafiky, zdálo, že Bedřich poně-
kud polevil ve své horlivosti. Veterán nejprve zapomínal vra-
cet peníze a posléze i vydávat zboží, které mu předtím bylo
zaplaceno. Koncem měsíce zavřel Bedřich Prus trafiku doce-
la. Rozhodl se totiž, že vzlétne.

Od té doby celé dny, ba i celé noci k nelibosti své sestřenice
a hospodyně Anny Hruškové kutil cosi na půdě malostranské-
ho domu. Rachot vycházející z půdy rušil často spánek nejen
Annin, takže stížnosti sousedů byly te	 na denním pořádku. 

Konečně — přesně dvacátého prvního března — odešel vy-
sloužilec s velkým vojenským zavazadlem na zádech

Karol Baron, František Dryje, Jakub Effenberger, Josef Janda,
Andrew Lass, Albert Marenčin, Alena Nádvorníková, 
Ivo Purš, Martin Stejskal, Ludvík Šváb, Eva Švankmajerová, 
Jan Švankmajer, 1994

Hra na Zvířetníka
Bytost sestavená ze znamení Zvěrokruhu
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a s berlami zapřenými v podpaží z domu směrem na Pet-
řín.

Sotva se vyštrachal na vrchol, na kterém dnes stojí roz-
hledna, vytáhl z rance své podivné nástroje. Dvě utržená ho-
lubí křídla, která urval ptákům, jež předtím dlouho marně
pronásledoval na půdě, si ostřílený vojín připevnil prádelní-
mi kolíčky k uším. Poté si nasadil na dřevěné nohy kolečko-
vé brusle, zahodil berle a pustil se po klikaté cestě z kopce
dolů. Doufal, že ještě před první zatáčkou vzlétne. Na koleč-
kových bruslích — novém to nástroji určeném ku zrychlení
chůze, který sám vynalezl — se totiž milý mrzák necítil příliš
jistě. Zatáčet na nich rozhodně neuměl.

Sen z 31. ledna 1995 — Začíná film. Záběry na hory, na
chlapy v hovoru (zde zní podivná píseň). Potom kdosi dojí
krávy, tak, že je vidět jenom jejich opřené hlavy (a vím, že na
druhé straně skály jim visí nohy dolů); jsou obrovské. 

KATEŘINA PIŇOSOVÁ

V ROMÁNU JAROSLAVA HAŠKA Osudy dobrého vojáka Švejka za svě-
tové války se mluví o jakémsi mysliteli, který zastával názor,
že v naší viditelné Zeměkouli je skryta ještě druhá, mnohem
větší než ta první. Vždy jsem to považoval jen za mimořádně
zdařilý projev absurdní perzifláže nejrůznějších mašíblov-
ských kosmogonií, ale dnes, když jsem konečně zevrubněji
prohlédl a prožil kresby Kateřiny Piňosové, pochopil jsem
v náhlém osvícení, že právě pomocí zmíněného Haškova ob-
razu lze přiléhavě popsat onu nejreálnější ze všech realit, báj-
nou ur-realitu anebo také sur-realitu, o níž jsme toho tolik,
ach tolik slyšeli. A právě zde a nyní nám tato kreslící básníř-
ka přináší zprávu, že i naše království může být, či dokonce
už je... právě z tohoto světa. FRANTIŠEK DRYJE

KRESBY I BÁSNĚ KATEŘINY PIŇOSOVÉ jsou š�astnou obsesí. Neza-
přou, že vznikaly v ovzduší skupiny A.I.V. A to zejména
v polohách, kde se projevuje to, co protagonisté onoho usku-
pení sami označují za modrý humor. Jsou to jakési mikropří-
běhy, pošetilé obrazy obdivuhodně nesouvislého filmu, po-
chopitelné i neuchopitelné. JAN GABRIEL

MAGII FANTASTICKÝCH PŘÍBĚHŮ berou „přírodní národy“ zcela
vážně. Na druhé straně však Kateřinu Piňosovou upozornila

Kateřina Piňosová: 
Černá Madona, 2007

Kateřina Piňosová: Pramatky v zástupu, 2003
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mexická léčitelka, že „nejdůležitější je naučit se pozorovat sku-
tečnost takovou, jaká je, že teprve potom člověk pochopí,
v čem vězí všechna ta takzvaná kouzla — poněvadž kouzla
vlastně nejsou“. — Magie, která v kresbách Kateřiny Piňosové
podřizuje skutečnost divokým rozkazům obsese, převrací
rybník reality takovým způsobem, že žáby a pulci kralují,
rozdávají odpustky a vysílají kletby, zatímco... no, vlastně ne.
Prostě si hrají na doktora. BRUNO SOLAŘÍK

ŠVEJKŮV HUMOR JE ČERNÝ, konsekventně absurdní, básnivě
synekdochický a nese všechny rysy přesné situační analýzy.
Zároveň však je Švejk bytostí nereálnou, pohádkovou, mý-
tickou, archetypální. Jeho činy a jeho projevy jsou podříze-
ny jedině principu svobody, limitované už jen mírou abso-
lutna. Není člověkem z masa a kostí, je monstrum,
přízrak, totální satisfakce. Anarchistický princip. Autor
svému hrdinovi s gustem dopřává vítězit nad tisícihlavým

drakem blbosti, zloby, nesnášenlivosti, pokrytectví, arogan-
ce, necitelnosti, sobectví... Kdyby Švejk skutečně, nikoli
v mýto-pohádkové hyperbole, vstoupil do soukolí rakous-
kého soudnictví, byrokracie a militarismu, byl by vbrzku
semlet na prach. To se však nestane, a my jsme euforizová-
ni, nebo� pohádková katarze, založená na úspěchu outside-
rů typu hloupého Honzy či Popelky, je tu dovedena k do-
konalosti. FRANTIŠEK DRYJE

BRUNO SOLAŘÍK 

Neklidný spánek
Sloupce dřevěných rukávů uhýbaly plotům, postupujícím po
stráni. Na jednom rozcestí poslouchali dva pasáci ovcí malou
kobylku luční. Jeden z nich zanedlouho vytáhl z kapsy ho-
dinky, chvíli se na ně díval, a pak je zase schoval.

Po strmé cestě v průseku sestupují pomalu a opatrně čtyři
slimáci.

Několik kroků od hrobu, v nabité a odjištěné houštině,
opatroval muž s páskou na oku bronzovou blechu. Už usíná;
hromady uhlí jsou stále krásnější.

Stroje poslouchají, skryté za bednou na ložní prádlo, jak
kobylka luční mizí v propadlišti dějin. Některé z nich oteví-
rají obrovské lahve s terpentýnem a chystají večeři. Ráno už
žádný z nich nebude vědět, kde skončila bota, kterou odpo-
ledne předešlého dne nalezly v krtčí noře.

Jeden z kostelů, sedících v obrovské tramvaji, si prohlíží
večerník. Sportovní strana je zaplněna několika fotografiemi
z výlovu rybníků, bez jediného vysvětlujícího titulku.

Král hraje na tahací harmoniku. Hosté udiveně nasloucha-
jí. Začíná válka a oni to vědí.

Strážní věž za březovým lesíkem se pomalu dává do pohy-
bu k hranici.

TVORBA PŘEMYSLA MARTINCE bývá někdy některými komentá-
tory řazena na pomezí takzvaného art brut. Plným neprá-
vem, řekl bych. Nejen proto, že jde o autora výtvarně škole-
ného — ale zejména z toho důvodu, že tento malíř plně
reflektuje kontext a významový či intencionální rejstřík své
tvorby, o čemž svědčí mimo jiné víceznačné, sarkasticko-hu-
morné názvy jednotlivých obrazů, které jeho krajně subjek-
tivní vize takříkajíc objektivizují a vřazují do kritické relace
s takzvanou skutečností. FRANTIŠEK DRYJEIvan Horáček: Zákoutí, 2006
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PŘEMYSL MARTINEC tvoří s neutuchající urputností. Za všechno
hovoří jeho kresebné deníky. — Martincovým hlavním inspi-
račním zdrojem je jeho dětství. Vyhozený sporák a stará mlá-
tička jsou pro dětskou fantazii magičtější objekty zájmu než
malebný hrad Kokořín. JOSEF JANDA

TAM, KDE JSOU ZACHOVÁNY JISTÉ BIZARNÍ PRVKY obraznosti, jako
například u Přemysla Martince, nejde o umělecky záměrnou
propagaci „bohatýrství fantazie“. Děje se tak z holé nezbytnos-
ti. Zvracející a krvácející homunkulové jsou reálnými anděly
zkázy, vylétávajícími z Pandořiny skříně jako znepokojivý
kabát-mol. BRUNO SOLAŘÍK

KRISTÝNA ŽÁČKOVÁ 

Trávení
Nespokojenost nespí
vaše způsoby mi zůstaly
viset na rtech 
jako nevyslovitelná výčitka
situovala jsem vás 
doprostřed svého času 
abych unikla před obýváním 
jakéhosi já
které mívá sklony...
nutí mě používat zvratná zájmena
zvracet podvracení mých zájmů
nemohu uvěřit, že všechno to zbloudilé pasé
bude mi ještě příště 
nervózně klepat prsty o stoly
všech putyk
ze všeho nejvíce te	
připadám si jako fraktál:
ještě ne to a tamto zas už ne
prokvétám prostorem Přemysl Martinec: z kresleného deníku

Přemysl Martinec: Mír, 2000
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až k svému sebezapření
napříč nímž zas 
každému ze sebe! stavím sochu
trávím se skrz naskrz
a špendlím vám všechny viny
na klobouky
točíte jimi  a házíte mě do vzduchu 
létám s nohama za hlavou 
ale jsou to nohy pavouka
a já jsem podivná derivace 
všech bludů
které nemají strop (ani záchod)

JAN GABRIEL 

Album
Nemohl jsem si vzpomenout na přetištěné známky
Nejprve bylo břicho vlahé
A pak zfialovělo
Prezidenta Zápotockého jsem viděl poprvé v roce 1957
Pak ještě jednou: šel mlýnským nálevem
Nikoho si nevšímal a nezdravil

JAKUB EFFENBERGER

*
Proměnil jsem se v okluzní frontu
postupující jako smečka karabiníků
proti oknu schoulenému v koruně stromu
Ne, to není Petrtýl, kdo obchází noční náměstí,
aby s vypoulenými zuby lovil ztracené psy
Není to ani náměstek ředitele větrných mlýnů 
rozklovaných divokými husami a obecním úřadem 
Dokonce spíš než stín to je strašidlo
uhnětené ze zbytků po Golemovi
Strašidlo obav z kroku vedle
Strašidlo pomazaných hlav
a zubních kartáčků cizinců
Strašidlo blednoucí strachy samo ze sebe, 
ze svého žlučníku, 
ze svých křečových žil
a svých věčně stejných omylů, 
marně zaklínaných do kousků břidlice
Strašidlo okluzní fronty uspávané pohrabáčem

PŮVODNÍ IKONOGRAFIE MYTOLOGICKÝCH MONSTER tvoří jen jaký-
si předstupeň — je vlastně založena na funkční kombinaci
sourodých (živočišná říše), leč empiricky neslučitelných atri-
butů: plaz má savčí tělo či ptačí křídla, eventuálně lidskou
hlavu (anebo naopak), rybí/hmyzí ocas atd.  Z tohoto ústroj-
ného hlediska lze hořící žirafy Salvadora Dalího sotva srov-
návat s tradičním vyobrazením v ohni bytujících salamandrů,
nebo� legitimními součástmi imaginativní dalíovské bytosti
jsou zároveň otevřené zásuvky, berly či jiné vskutku nesou-
rodé dispozice. Tímto arimboldovsko-dalíovským impul-
sem je vrcholně živena mj. i imaginace Jana Švankmajera. —
Jestliže tedy každý z autorů stopuje svou vlastní Mantichoru,
jestliže znovu podstupuje tento pradávný individuačně-in-
tersubjektivní lov, je na co navazovat.  FRANTIŠEK DRYJE

Eva Švankmajerová: Chu� (alegorie), 2004
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TVORBA LEONIDASE KRYVOŠEJE se soustředí na přírodní struktu-
ry, v nichž jako z mlhy vystupují reálné objekty. Tyto objek-
ty zaujímají dramatické postoje a z jejich uskupení jsou vzty-
čovány jakési oltáře. Předměty zde přitom zastupují živé
bytosti a obráceně. — V podtextu odhaluje Kryvošejova tvor-
ba mementa zkázy, jež pohlcují civilizaci v soukolí bezobsaž-
ných rituálů, a předvídá samoorganizaci ducha v destruktiv-
ním proudu, z nějž teprve může vzniknout nová konstrukce
psychické výzbroje člověka. BRUNO SOLAŘÍK

JAN KOHOUT 

Homunkulus
Pán, zdánlivě smontovaný
ze zlatých, spolehlivých cibulí
a vápenatých růží starého kocoura
v doupátku pěkném, chvála Hospodinu
semeno tiše zaléval semenem
a slzami a krví a hle —
už mu klíčí první prst.
Černý drápek pro panenství zmije 
černý plamínek na buclaté hromničce 
kopýtko dravé laně...
Te	 ještě do klíš�ové hlavy kuličku a prach...

Leonidas Kryvošej: Ze života měny, 1992

Jan Kohout: Urim a Tumin, 2007
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PO RUDOLFOVI II. a anonymních aranžérech jeho Wunder-
kammer, po německých romanticích a po Dalím a Bellmerovi
přichází Jan Švankmajer (syn svého otce, aranžéra výklad-
ních skříní) jako nový správce panství, jež mu bylo přene-
cháno a s nímž nakládá s rozmachem, jenž nemá obdoby. Vě-
ren svému jménu: cítíte ten Schwang v jeho gestech, ten bič
imaginace, který za sebou zanechává nově zformovanou ma-
terii? Tak jako animuje lidi, věci, loutky, hlínu, přírodu
a všechno ostatní ve svých filmech (taky strnulé myšlenkové
kategorie, utkvělé emoce, zadrhnuté afekty), oživuje všechny
své objekty, vzápětí znehybněné mrazivým humorem. Kdy-
koliv se ovšem mohou dát do pohybu. Kdykoliv mohou být
přeneseny do filmu. — Postupem času se jistě rozpadnou a je-
jich části se stanou materií pro nové věci či bytosti. Všechno
je to otázka času, v němž se obojí pohyb odehrává, a nemusí
to být nutně na plátně nebo v retortě. Jan Švankmajer má ne-
jen Faustova léta; jeho objekty, fixující přítomný okamžik
i minulost, ukazují do budoucnosti, jejímž jsou předobrazem.

ALENA NÁDVORNÍKOVÁ

VE ŠVANKMAJEROVÝCH FILMECH zaujme na první pohled pří-
značný jev destruktivní obsese. Bu	 je ničení motivováno —
jako výsledek agrese —, nebo se stává vlastním tématem fil-
mu; častěji však proniká do každého díla zdánlivě bez důvo-
du: zmar, samovolné rozpadání předmětů, stálá hrozba... 

Autor nejen evokuje negativní emoce — strach, úzkost, štíti-
vost apod., ale shledáváme tu nutkavou potřebu ničit vše ži-
vé i neživé bez ohledu na dějový či tematický plán filmu. Při-
tom Švankmajer dovádí filmovou animaci k paroxysmu: je
schopen oživit vše — bahno, kameny, zvířecí jazyk, listí, hlínu,
kostry — animuje i věci živé, zvířata a... člověka. Je režisérem
absolutní animace. Přitom věci neovládá mechanicky, účelo-
vě, nýbrž magicky, vyvolává jejich „latentní obsahy“, jejich
tajný život. Je stejně tak demiurgem, který svět uvádí do po-
hybu, jako šamanem, který očekává výsledky své praktiky.
Vkládá do věcí či tvorů nadbytek energie, jeho působnost je
životodárná a z vnějšího pohledu konstruktivní. Je možné, aby
takový jednostranný výdaj psychické a koneckonců i fyzické
energie nebyl kompenzován reakcí právě opačnou, vnitřní
potřebou destrukce? Nejde o to, která motivace je prvotní,
důležitá je rovnováha. Vždy� akt autentické tvorby, nikoli
pouhé dovednosti, je vždy aktem násilným: mění nehybnost,
stereotypnost a setrvačnost světa. FRANTIŠEK DRYJE

Jan Švankmajer: Falešná želva, 2008

Jan Švankmajer: záběr z filmu Spiklenci slasti, 1996
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Surrealistické 
vykládací karty

Skupina 
česko-slovenských 

surrealistů, 
1999
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Lovy beze zbraní

JAN GABRIEL 

Požár a plameny
Kolikrát stačí jen povytáhnout obočí
A plameny už pracují za nás
Jsou to příliš velká sousta než abychom je mohli varovat
Aby ostrov nebyl jen trhlinou sukně

List za listem a zase zpátky k vůni knoflíků

Samé baculaté úsměvy
Když se dívají na svá břicha a nechtějí ještě umřít
Není to tak dávno a už je zase pátek
Krabice do které lze složit celé poledne
Ale proč když se nikomu nechce spát

V sousedství šera a věcí
Pro smích i jinde
Omítka laskání

*
Co takhle poslat dvě kytky zranění
A krejčího napříč stínem

Všechna ta dražé
Šeptání nad zbytky jak jdou dobře k pleti
Jak se zelenají pestře poskládané
Pro radost i díru zrcadla
Pro třísky i cihly
Jak zde leží coby čerstvý nátěr kůže

Mýdlo z korku
Pod slupkou je stejně jako v hlavě
Jen prázdný krám a koleje provázků
Všechno co se maluje na ze�
Jako chuchvalce krve
Přeřeknutí listů

ŘADA ZLOVĚSTNÝCH MONSTER Karola Barona jako by na první po-
hled prošla cestou z Brehmova Života zvířat tavící pecí alchy-
mistů. A přesto jsou obludně reálná jako svět kolem nás. — To,
co by jiné možná svádělo na scestí a lákalo plout ke břehům
pouhé krásy, umožňuje Baronovi naopak zmocnit se rodící se
představy právě tak, jako se jí zmocňovali šamani a kouzelníci.
Mračna konkrétní iracionality nejsou v jeho obrazech proto,
abychom za nimi tušili krásné počasí, ale aby nám bránily upad-
nout do sladké dřímoty, otupělosti a letargie. JAN GABRIEL

SKURILNÍ MONSTRA JSOU U BARONA vždy, jak říká, extra muros; za
zdmi běžné zkušenosti. Vyskakují postupně v plné zbroji z hla-
vy svého tvůrce, připraveni být v podstatě čímkoliv. Jejich vý-
znamová ambivalence je zarážející. Jsou zimničně veselí, hrozi-
ví a přece bezbranní. Úzkosti a obsese jsou u Barona vždy
sublimovány v průběhu kreativního rituálu, který nás ve svých
výsledcích vzrušuje svou quasiinfantilní naivitou, agresivní
a něžnou krutostí — či jejich simulací; vzrušuje a posléze vyvo-
lává osvěživou katarzi. ALENA NÁDVORNÍKOVÁ

Karol Baron: Obraz-inštalácia, 
1991
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ŽÁDNÉ MENTORSTVÍ, ani zoufalé snášení veteše jako výraz hrů-
zy z prázdna: humor tu doopravdy straší. MARTIN STEJSKAL

JEDNOU DOVÁDĚJÍ, JINDY PLÁČOU. Atleti ducha svatého. Jejich
duše jsou křehké. Pokud se rozbijí, mají ostré hrany, o něž
hvízdá meluzína. Zabydleni v chlupatém příšeří neočekáva-
jí, že je někdo bude hladit po hlavě. Ale rádi by. Rádi by mu
při tom prokousli ruku. Nic fatálního, jen několik škrábanců
a malinko infekce… JAKUB EFFENBERGER

ZDÁLO BY SE, že na obrazech či kresbách Karola Barona se zje-
vují podivné, groteskní a fantastické bytosti, které se od-
dávají tajemným, a přesto tak důvěrně známým, jednou
po�ouchlým, jindy zkarikovaným anebo zase ryze metafyzic-
kým činnostem. Ale je to klam. Tyto obrazy  jsou totiž reál-
nými bytostmi,  a jejich jediným a nejvlastnějším jazykem či
způsobem existence je fascinace. Stvoření, s nimiž nás malíř
seznamuje,  nejsou bytostmi imaginárními, jsou bezesporu Karol Baron: So zdvihnutými rukami, 1998

multiplikacemi Barona samého, vyjadřují charaktery a va-
rianty jeho tolikrát zraněné i okouzlené duše i jeho zvídavě
košatého a zběsile rozhněvaného ducha... Karol Baron incar-
natus. FRANTIŠEK DRYJE

SVOJOU TVORBOU SA PRIHLÁSIL k surrealizmu dávno predtým,
ako sa stretol s jeho literárnými a výtvarnými podobami
a zoznámil sa s jeho stúpencami. On totiž odjakživa h�adal tie
správné slová a trpel ich nedostatkom a s ich nedostatkom
večne zápasil. A pri tomto zápase sme sa vlastne zoznámili
a zblížili. ALBERT MARENČIN

Karol Baron:
Moja Paríž,
2002
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JE TO TAK DÁVNO, co zvonil telefon. Karol už stál u toho apa-
rátku, ale nechal jej promluvit ještě jednou, ještě jedním tó-
nem, než zvedl sluchátko. 

Effenberger mi s nadšením řekl: „Vidíš?“ 
Vidím. Rozuměli jsme si všichni tři v té milé chvilce. 
Takové maličkosti. Už nikdy jsem nezvedla sluchátko

hned. Není to dost vznešené. 
Snad by se slušelo mluvit, o jak velkém malíři je právě řeč.

Ale kdo neví tohle tady, je, kde nemá být. 
EVA ŠVANKMAJEROVÁ

Sen o Nosatcích z 3. května 1991 — V zatáčce si
všimneme potoku krve. Vzápětí už jdeme směrem k jeho
zdroji. Dovede nás k jedné z vilek lemujících silnici. Za drá-
těným plotem spatříme tři velké čtyřhranné „květináče“, ze
kterých rostou keře. Ty vytvářejí Nosatce Karola Barona. Jeho
jméno je také napsáno na zemi. — Na zahrádku právě vstu-
puje venkovská žena v šátku. Tlačí před sebou další květináč
na kolečkách, ze kterého roste další Nosatec. Na ramenou fi-
gury stojí dvou až tříleté děcko. — Venkovanka doveze nové-
ho Nosatce k ostatním a snímá s něj dítě. Odnáší je do domu.
Dítě, oloupené o Nosatce, se dá do strašného křiku a breku. 

BRUNO SOLAŘÍK

Sen ze 16. května 1994 — Jdeme s Lá�ou Fantou do
knihovny pro knihy Karla Marxe. Knihovnice slibuje, že nás
zavede někam, kde by mohlo něco být. — Stojíme před strašně
zdemolovaným barákem. Je to dům, kolem kterého ve sku-
tečnosti chodíme s Loňou Kryvošejem do restaurace Na Letné
v Olomouci, kde se konají schůzky „Šternberské skupiny“. —
Knihovnice nás upozorňuje, abychom moc nedupali, protože
na schodech jsou naskládané knihy. Nohou odhrneme prach
— a opravdu máme pod nohama naskládané  knihy, hřbetem
nahoru. Kromě knih jsou tu pornočasopisy. V nich začneme
okamžitě listovat. Paní na nás volá, že jsme snad přišli za ji-
nou četbou. Odpovídáme, že tohle potřebujeme taky. — Na-
jednou se pod schody objeví tlustý pán a začne na nás řvát, co
tady děláme. Knihovnice mu vysvětluje, že tu studujeme filo-
zofickou literaturu. To nepomáhá. Tlus�och řve i na ni. Jsme
nuceni odejít. Před domem nám paní slibuje, že se tam vy-
pravíme znovu. — I venku tlus�och zase řve a sděluje nám, že
se to tu bude bourat, že to odstřelí. ROMAN KUBÍK

Roman Kubík: Dům ze snu, 1994

Roman Kubík:
Velryba, 1993
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NÁMĚTEM KUBÍKOVY TVORBY je realita, která byla lidskou spo-
lečností vytvořena a posléze opuštěna. Výsledný tvar objek-
tů, zachycených Kubíkovým objektivem, je vlastně součtem
lidského selhání a záchrany opuštěných lidských výtvorů,
kterou provedla příroda.

Vzniká divadlo, ve kterém předměty, nasáklé myšlenkami
a otisky lidí, hrají lidskou tragikomedii přesvědčivěji a upřím-
něji než lidé samotní. — Elegance, s níž jsou rohy potrhaného
ubrusu přibity k prknům stodoly, spočívá v podezření, že to
nemůže být náhoda, a ve zdrcujícím vědomí, že se nikdy ne-
dozvíme, co to tedy, u všech čertů, mělo původně znamenat.
Metafyzika tajemna ani nestačí otevřít pusu, a už je napadena
surovým hromobitím své dialektiky. Výsledkem je zázrak, je-
hož svatozář je z břidlice. BRUNO SOLAŘÍK

KDYSI UMĚNÍ A MAGIE SPLÝVALY. Teprve později se umění začí-
ná od magie vzdalovat a nabírá na sebe jiné funkce — ikono-
grafické, estetické, reprezentační atd. —, aby nakonec skonči-
lo jako služka ideologií totalitních systémů nebo aby na sebe
vzalo ubohou roli zboží vyráběného pro umělecký trh. Sur-
realismus se vždy snažil znovu vrátit umění jeho „magickou
důstojnost“. JAN ŠVANKMAJER

SURREALISMUS SE ZAMĚŘUJE JEDNAK NA POZNÁVÁNÍ, rozvíjení
a docenění lidské tvořivosti jako takové, a jednak na prohlu-
bování vztahu člověka ke světu i k sobě samému. Klíčová
role je přisouzena imaginaci, její schopnosti dynamizovat
pojmové myšlení, zvýrazňovat rozpor mezi bytím a vědo-
mím i přispívat k jeho překlenutí. MILOSLAV CAŇKO

SURREALISTÉ IGNORUJÍ „UMĚNÍ“ jako společenskou instituci.
Ignorují  nejen mazutové haldy masové zábavy, ale i pěstěné
intelektuály, učesané či rozcuchané „na básníka“. Platí to
ovšem i pro „surrealisty“: pro ty z nich, pro něž je fazóna za-
jímavější než posedlost. BRUNO SOLAŘÍK

PRAVÍM-LI V SOULADU S EFFENBERGEREM, že surrealismus není
Umění, nečiním tak proto, abych opakoval nějaké fráze a při-
tom pomrkával stranou, že přece „víme, jak to je“. Jde o prin-
cipiální odmítnutí estetické kvalifikace díla — jež operuje s ter-
míny jako výtvarná hodnota, estetická norma a posléze
surrealistická estetika či ikonografie apod. — jako nepodstatné

a nerozhodující (Breton: „mimo jakékoli estetické zřetele...“,
Teige: „ surrealismus není estetika a nevyznává žádnou esteti-
ku... neexistuje jednotné slohové tvarosloví surrealismu“.
Atd.). A pokud profesionální umělci replikují a kunsthistorie
a následně i umělecký trh a po něm byznys reklamní, desig-
nérský či jakýkoli jiný si přivlastní surrealistické objevy a vý-
tvarné postupy (a to se samozřejmě děje!), není to z hlediska
surrealismu a surrealistů vůbec důležité — je to spíš... žalostné.
Kauzalita, kterou má ona surrealistická mantra vyjádřit, je prá-

Jan Švankmajer: 
Fetiš, 2002
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vě opačná: surrealismus může využít a zneužít jakýchkoli pro-
středků, a to i uměleckých (to je ten vtip antiestetismu, nikoli
uctívání neumětelství!) k vlastnímu účelu, jímž je kritické a je-
dinečně neopakovatelné poznání a sebepoznání (sebe/vyjá-
dření „skutečné funkce myšlení“). FRANTIŠEK DRYJE

VE SVÉ TVORBĚ SE JAKO ČERT KŘÍŽI vyhýbám tomu, čemu se říká
výtvarný rukopis nebo stylizace. Mou ctižádostí je, aby mé
filmy vypadaly — a to i v těch nejfantastičtějších momentech
— jako záznamy reality: jen tak mohou splnit své subverzivní
poslání. 

Pěstuj si tvorbu jako prostředek autoterapie. Jestliže má
tvorba vůbec nějaký smysl, tak jedině ten, že nás osvobozuje.
Žádný film (obraz, báseň) nemůže osvobozovat diváka, jestli-
že tuto úlevu nepřináší také samotnému autorovi. 

JAN ŠVANKMAJER

SURREALISTICKÝ HLAS nepotřebuje ke svému projevu žádné slo-
hově ustálené ikonografické prvky a motivy. Úhelný kámen
surrealistické estetiky spočívá v tom, že žádná neexistuje. Ne
snad proto, že by někdy nějaký surrealistický žrec prohlásil
její neexistenci za článek víry, nýbrž prostě proto, že „bytos-
ti“, vzešlé z tvorby založené na výzkumu vnitřních obsesí,
jsou navýsost intimní. Do toho, jak vypadají a co říkají, niko-
mu nic není. Ani jejich tvůrcům ne. 

Proto působí výstavy surrealistů — pokud jde o výtvarný
dojem — jako každý pes jiná ves. A je to dobře: svoboda ne-
nosí uniformu.  BRUNO SOLAŘÍK

KDYŽ JSEM POPRVÉ JELA DO MEXIKA, hledala jsem jen takzvaně
čisté věci, ostatní byly pro mě kýč. Takže jsem brala jen to, co
bylo vytvořeno tehdy. Na „indiánské“ tanečníky dneška jsem
se dívala s úšklebkem. Říkala jsem si, že ani nevědí, co si na
sebe oblékli, a že předstírají jakýsi starodávný tanec, o němž
nemají šajn.

Jednoho dne jsem takhle pozorovala tanečníky z Michoaca-
nu, oblečené v kabátcích s vyšitými pseudo-aztéckými nebo
jakými to bohy, a když ten nejstarší tanečník vtancoval do
středu jejich kroužku, uviděla jsem, že má na ramenou ka-
bátce vyšitého velkého barevného Mickey Mouse. V té chvíli
mi došlo, že ten pán je šašek dnešního světa, že jejich tanec,
jejich kabátce a ostatní věci jsou skutečné, že jsou takovým

výrazem dnešní doby, jakému rozumějí, že jejich emoce, je-
jich život představují vývoj, který mám tu čest zachytit v oka-
mžiku, kdy jej tvoří. KATEŘINA PIŇOSOVÁ

PO VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDCÍCH NELZE SAHAT jako po kuchyň-
ském nádobí. Je nutno po nich sahat, jako se sahá v zuřivosti
po těžítku. BLAŽEJ INGR

JOSEF JANDA 

Začarovaný kruh
Když neumíte snášet vejce 
budete si je muset nechat vyrobit ve fabrice 
Když ale nezvládnete výrobu vajec ve fabrice 
budete se muset naučit je snášet

Lucie Hrušková: Komunikace, 2010
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BRUNO SOLAŘÍK

Mlčeti zlato

…Sadám si k čistému papieru ako pred biele premi-
etace plátno v kine a čakám, čo sa mi na ňom objaví:
film, ktorý tu o chví�ku pobeží, ešte nepoznám — ten
film ešte ani neexistuje. Budem jeho tvorcom, pre-
mietačom aj divákom v jednej osobe a súčasne.

ALBERT MARENČIN

ZÁTIŠÍ S REALITOU A SNEM

Na počátku se vznášela nad vodami otázka, proč proboha
portrétovat přízraky.

Nelze totiž přehlédnout fakt, že tvorba označovaná za sur-
realistickou se rozhodně neomezuje na prezentaci zátiší s me-
louny, nýbrž že se naopak velmi často odvrací od bezpro-
středního ztvárnění krajin oka k záznamu krajin ducha. 

Tedy nehmotných iluzí, řečeno drze a tvrdě.
Na otázku, proč stíhat či portrétovat přízraky, se naštěstí

naskýtá velmi stručná odpově�. 
Nehmotné iluze přece hýbou člověkem a jeho světem zrov-

na tak důrazně jako skutečné vichřice či skutečné stěhovací
vozy. Mnohdy dokonce ještě důrazněji. 

Už samotná povaha myšlení jako mentální, „nehmotné“
aktivity zkrátka člověka přímo předurčuje k tomu, aby řadil
přízraky hned vedle reálných melounů, nikoli nad ně nebo
mimo ně. Zátiší s melouny a fantomy — to by byl vhodný ná-

zev pro nějakou přísně, důsledně realistickou olejomalbu.
Nebo� myšlení, se všemi svými produkty včetně snu, haluci-
nace a iluze, je pro každého člověka nepochybně ústrojnou
a neoddělitelnou součástí reality.

To vše platí pro surrealismus (který je v tomto smyslu hlu-
binným realismem, nikoli nějakým nadsvětským irealis-
mem). Platí to však pro jakoukoli tvorbu. A vlastně pro ja-
koukoli lidskou činnost. Jestli se tady dá nalézt nějaké
surrealistické specifikum, pak je to jen uznání tohoto faktu
o reálném působení snu i skutečnosti.

Odtud už je pak ovšem jen krůček k přiznání jisté zkuše-
nosti. Zkušenosti s intenzitou, kterou se vyznačuje vnímání
okamžiků svrchované reality („surreality“, „nadreality“). Tedy
vnímání blesku zemětřesné syntézy, v níž se přírodní a psy-
chická skutečnost (z hlediska člověka) orgasmicky spojují.

Takhle jednoduché to je.

DUCH JAKO HMOTA

První, co se při pročítání antologie surrealistů vnutilo mé po-
zornosti, jsou příznaky již zmíněného propojení mentální
a hmatatelné skutečnosti. Konkrétně lze totiž u surrealistic-
kých tvůrců sledovat jakousi — zjevně ovšem bezděčnou —
tendenci pojímat duševní procesy jako procesy hmotné, a na-
opak.

Uve�me si příklad. Běžně by se dalo říct: člověk často vidí
věci nikoli tak, jak jsou, nýbrž tak, jak je on chce vidět. Ale
surrealista to umí říct zrovna obráceně — jako například Fran-
tišek Dryje v tomto prohlášení: „…nevidím věci, jaké jsou,
vidím, jaké být chtějí a jaké býti mohou“. Není to tedy člověk,
nýbrž jsou to jím vnímané objekty, co uvažuje a projevuje svá
přání. — Podobně působí přijetí dětské iluze, že zavřu-li oči,
jsem neviditelný. Případně, že když je otevřu, mohu pouhým
pohledem hýbat objekty — jak si to sugeruje Kristýna Žáčko-
vá: „jsou to oči ukryté a neklidné / jež svými pohyby roz-
kmitávají stromy“.

Ani v jednom z obou případů netřeba mluvit o infantilismu
a marném iluzionismu. Ono to tak totiž doopravdy je, že pod
lidským pohledem si věci samy diktátorsky vynucují takové za-
cházení, které by jim logicky uvažující člověk a priori upřel,
avšak v nestřeženém okamžiku jim vzápětí bez odmlouvání
slouží jako modlám či idolům, aniž by si to uvědomil.
A opravdu přitom dané objekty vnitřně rozkmitává dle rytmu
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svých vlastních niterných hnutí — vidí „obláček kouře / Tu
hromadu kostí která se umí rozkročit“, případně chápe lid-
ský výraz coby hmatatelný předmět — například „Zmuchlané
nadávky v šeru pokoje“ (Jan Gabriel). Při tomto „putování
s bolavou a neodbytnou myšlenkou v kapse“ (Žáčková) se
prokazuje na každém kroku, jak se v lidském myšlení ne-
ustále prolíná chápání věcí jako myšlenek a myšlenek jako
věcí. Ostatně, „Ta iluze je příliš skutečná / než aby nerozbila
/ všechna prázdná místa / v okenních tabulkách“ (Dryje).

Autentický psychický výraz tedy ve svých samovolných
symbolizacích často zaměňuje hmotné a duševní vlastnosti
faktů, čímž se z lidského hlediska chová kupodivu realistič-
těji než klasický realista. Opravdu není iluze jako iluze. Co-
pak jsou to „jen“ představy, ty vzkazy a vize, ty sny, které ně-
kdy tak významně ovlivňují bdělý život? Ba začasté
významněji než události z bdělého života? Nikoli. Z lidského
hlediska to nejsou „jen“ představy. — „Žádné představy ale
pětasedmdesát kilo dřeva“, uhaduje jejich tíhu i látku Jan
Gabriel. Albert Marenčin k tomu dosvědčuje: „Už tisíc rokov
sa k tebe presekávam / Pralesmi úzkosti a zátarasmi strachu
/ A nie sú to nijaké symboly ani metafory / Nijaké básnické
ta	afatky / Všetko je skutočné… / […] Skutočné sú pralesy
s temnými roklinami a vlčími brlohmi“; skutečná je i „�ažká
drevorubačská sekera“, která „je stále rovnako ostrá“.

Nejsou to žádné básnické symboly ani básnické metafory,
tak jak jsou běžně chápány. Nejedná se zde totiž o metaforu
coby estetizující ornamentalizaci verše skrze přenesené po-
jmenování osla koněm: tady jde o iracionálně motivovanou me-
taforu coby paradoxní konkretizaci výrazu, a� už se taková me-
tafora projevuje v básni či v dočista nepoetickém hovoru
někde na nádražním peronu. Moc iracionální metafory — to
není poezie odtržená od života; to je magie, která vyvěrá pří-
mo ze života a z jeho bezprostředních potřeb. Při obcování
s přízraky ústí tato moc až do hmatových vjemů (u Kateřiny
Piňosové): „Nohy mi tají horkem / hmyzího dechu. / Líbám
hada. / Kůru kaštanu“. — Právě na reálně metaforickém zá-
kladě hry analogií si iracionální logika — zdánlivě nemístný-
mi oklikami například přes lokomotivy — razí cestu neomyl-
ně do středu bytosti (třeba bytosti jménem Přemysl
Martinec): „Taková parní lokomotiva, ta se musela nejdřív
rozžhavit, rozzuřit, supět a funět, jak se v ní praly oheň s vo-
dou, zaječet, zařvat, než vyrazila do útoku, jinak by bouchla

vzteky. Jsou mi z celé železnice asi nejbližší, sopky na kolech,
škoda, že vyhynuly. Občas sice nějakou předvedou, ukážou
v akci, ale zombie jako milenka, to už není to.“

NAHORU, SCHODY, DOLŮ

Každé, i sebeobsáhlejší pojednání o prožívání lidské nebo
zvířecí existence by mohlo být — bez újmy na vyčerpávající
úplnosti — shrnuto do jedné stručné věty: 

Něco se zvířátku líbí a něco se mu nelíbí. 
A to už by jaksi pro vystižení podstaty pozemské bytosti

stačilo. I sen, tedy takový projev duševní aktivity, který nelze
vědomě ovlivnit, je splněním tužby nebo naplněním obavy.
Z něčeho zkrátka člověk či zvíře prožívá slast a k něčemu zas
cítí odpor. Bytostnou slast a bytostný odpor. To není svaté
nadšení a uvědomělé Protestuji. Je to v podstatě jen impul-
sivní ano a instinktivní ne. (Oboje samozřejmě v určitých
„neřízených“ proměnách.) A tímto základním magnetickým
pravidlem je determinována veškerá činnost veverky pope-
lavé, lišaje smrtihlava i člověka moudrého.

Touha. To je ta „nahá želva turecký něhy“ Jana Kohouta.
To je to neřízené ano: spočinutí „v Tvém klíně / u kapes kar-
patských hor“ Andrewa Lasse; královna, která pro Davida
Jařaba „je a zůstane / přísnou strážkyní balvanu“; mušle,
v níž pro Alberta Marenčina „šumia hlbiny večnosti a vlno-
bitie slasti“; pohádka Františka Dryje „O (modré) Barunce —
/ té krásné modrovlasé dívce / jež […] / nespatřena / blou-

Dominique Paul: Zatčení Slunce a Měsíce matkou minut 
a jejími jednotkami, 2007
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dí / řekou“. To je ta lyrika bez přebytečného lyrismu, přita-
hovaná máchovsky přízemní vesnicí, „kde nejprve došlo
k incestu / a pak k bratrovraždě“ (Jakub Effenberger).

Odpor. Vůbec se nemusí projevovat jako uvědoměle kritický
komentář k nevyhovující realitě. Koneckonců, když se někdo
štítí řekněme kapra, ani se ho nedotkne. A nečeká přitom na
žádný předběžný světonázorový pokyn. Samovolným proje-
vem odporu vůči zklamávané důvěře v lidský řád je třeba už
po�ouchlé popichování elementární soudnosti, ukazující
v důsledku na iluzornost všeho lidského počínání. „S křídly
se dnes už nikde neobsluhuje“, informuje čtenáře Jan Gabriel.
„Náušnice jsou nejkratší cestou k orgasmu“, dodává po chví-
li. „Největším šlágrem toho léta byly / plavky bez plavek“,
konstatuje Josef Janda. „Vratký kůl udržel sotva třetinu oby-
vatel / Ostatní se v dobré víře / zřítili do propasti mezi nic ne-
tušící předky“, dramatizuje zmíněnou po�ouchlost David Ja-
řab. — To vše je už výraz jakéhosi instinktivního ne. Není
k němu potřeba žádných filosofických konstrukcí, žádných
ideologických nadstaveb. Přestože, jak podotýká František
Dryje, „snad kdyby brigáda, nějaká pěkná — tak nejmíň z pa-
desátých let — taková vzrostlá staromladá přišla, ta by nám
dala do pořádku čas, životní úspory, naději, prstoklad... ane-
bo aspoň seřídila soustruh...“ Ideologická brigáda by opravdu
pomohla. Jde to však i bez ní — jako když Eva Švankmajerová
lakonicky shrnuje úděl člověka: „Řinčívám nádobím / Prádlo.
/ Nahoru, schody, dolů / V noci řvaly děti“.

I v adresnějších projevech odporu je to spíš prostořekost na-
dávky než učené řečnění z tribuny, co z těchto poloh vniká do
básně (rovněž u Evy Švankmajerové): „Taková ta kráva ne-
bezpečná / v červeným kabátě a / bez vzdělání, bez něhy /
bez povinností, bez iluzí“. I Přemysl Martinec se namísto
ideově vystavěné kritiky omezuje na temnou výhrůžku ruši-
telům jeho klidu: „Kdo se má na ty lidi dívat a kdo je má po-
slouchat. Támhletomu tak proseknout hrdlo srpem, rezavým
pokud možno […]. A tomuhle hlavu rovnou utrhnout.“ Ten-
to otevřeně agresivní tón je zkrátka pro impulsivní vyjádření
přirozenější než nějaká ideologická záměrnost.

Průvodním projevem soustředění na přirozenou povahu
imaginace je tedy samovolnost nejen neřízené touhy po dosa-
žení slasti, ale i neřízeného odporu vůči tomu, co je bytosti
nepříjemné. Oproti apriorním soudům rozvíjejí surrealisté
(dokážou-li se oprostit od určitých doktrín) ve své tvorbě ne-

propočítávané konstelace touhy a hněvu: odtud, přímo z já-
dra bytosti plyne revoltní povaha jejich činů, nikoli z té či oné
bible. — Jakékoli doktrinářství je vlastně právě v surrealismu
cizorodým prvkem — i když zde čas od času hrozivě straší
(ostatně jako všude jinde). Je zde cizorodým prvkem proto,
že právě surrealismus vyhradil výsostné místo naopak spon-
taneitě, a především intuici. Z ní plyne zásadní nedůvěra řa-
dy surrealistických tvůrců vůči ideologickým, sociologic-
kým, estetickým i psychologickým abstrakcím (včetně těch,
které se točí kolem samotného surrealismu). 

TĚSNĚ PŘED ODSTŘELEM

Nelze ovšem popřít, že i sebeautentičtější reakce organismu,
myšlenky a citu na ten či onen reálný podnět je výrazně ovliv-
ňována též vědomou (a� emotivní či poznávací) složkou psy-
chiky. V záznamech neřízeného myšlení se pak projevují ne-
jen nevědomě motivované, ale i vědomě vyjadřované
myšlenky, postoje, city. Projevují se často ve výrazněji emo-
tivní formulaci, zatahující tvůrce přímo do centra jeho citové
či názorové angažovanosti. „Hledala mě veverka... / Chtěla se
mnou chodit... / Nebyl jsem doma...“, svěřuje se s melancho-
lickým úsměvem Andrew Lass. — „Kůže kaktusů praská /
pod pouhým dotykem / mého hrubého prstu / Odcházím na
hraně / nepopsatelného smutku“, vyznává se temně Kateřina
Piňosová. — Jakub Effenberger takto bloudí „ve hře na scho-
vávanou, / kde jeden hledá druhého, / kterého vzal čert.“ —
A někdy je účinek skrytých obav na vědomí básníka vskutku
až burcující (by� je poryv existenciálna ovanut obrazotvorným
vtipem), jako v tomto ohromujícím rentgenogramu strachu
z pera Františka Dryje: „…žene se bouře zlá a metá po mně
blesky (třesky), ach, schovejte mě, drazí zesnulí!, budu vám
nadosmrti chodit pro noviny, pít za vás mléko, předčítat po-
hádky, jen mě tu nenechte s tou bouří prokletou, ona mě za-
bít chce, zarazit do země, na škvarek sežehnout, utopit v pří-
valech, anebo aspoň zadusit černým větrem...“

V jiné rovině lze tíhu osudovosti, pronikající do vědomí,
vysledovat v její groteskní šifraci zpět do anekdoticky snové-
ho příběhu, situovaného na hraně mezi prožitkem seriózní
důstojnosti a nehorázného výsměchu, jako je tomu v básni
Davida Jařaba Na čekané, v níž se zcela epickými prostředky
popisuje číhání party chlapů na mědvěda, bohužel zrovna
v lomu, v němž za čtvrt hodiny proběhne odstřel.
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I agrese samovolného odporu nalézá často sama v sobě i ja-
kýsi nádech vědomé, eticky motivované ironie a sarkasmu —
například když Jakub Effenberger s despektem vůči přetech-
nizovanému světu přehlíží „lepkavý bonbon všemocnosti /
nad několika lejny seřazenými / do přehledného grafu“,
a když si Přemysl Martinec naopak bere na mušku zoufalé
tužby snobismem předávkovaných krasoduchů, doufajících,
že z oné přetechnizovanosti uniknou do pokud možno exo-
tických hájemství ducha: „Třeba kořen mandragory; napojí-
me se jeho extraktem a budeme tak plni duchovna, že nám
poleze ven ušima, o ostatních otvorech nemluvě (zatím leze
jenom krkem).“ — Nebo když Kristýna Žáčková upozorňuje:
„…srp cenzury vysekal díru do dutiny lebeční / proč tak ne-
ohrabaně ptáme se / tuto práci vykonati lze pohodlněji seke-
rou / všem buňkám vysvětlit: nic se neděje“. Případně když
si Josef Janda takto stěžuje: „Škoda že není po ruce žádný sul-
tán / možná by stálo za to zas jednoho vyrobit / jenom tak
jen kvůli změně / aby bylo kam se chodit poklonit“. — Z uká-
zek je zřetelné, že významným objektem surrealistické kriti-
ky je vedle přeceňování racionality též institucionalizace ira-
cionality, tedy jakýsi rub obrazotvornosti, vedoucí od
bezmezných zbožnění až k válečným kataklyzmatům.

Kriticismus spontaneity si ostatně nehledá jen vnější terče,
by� je dokáže zaměřit s přesností Jana Kohouta: „Svět je jen
kresba na křídlech motýla / chycenýho s krutou nevinností
božskýho spratka / co dostal k Ježíšku káču galaxie.“ Právě
pro onen paradox poznání, že i vesmíru lze eventuálně napo-
hlavkovat, se pak surrealisté nezastavují ani před tím pověst-
ným vesmírem v nás, a to až k jakémusi sebeshození s piede-
stalu, mohu-li to tak říct: „V krku mám obrovské chladné
perly. / Zvracím. / Jsem tedy naživu / ale už nevrhám stín“
(Kateřina Piňosová); „…jetej psychotik kuř. nevěř. alk. t. č. na
mezi / hledá nikoho Zn. / Foto potěší“ (Jan Kohout).

PROUD VĚDOMÍ

Pro surrealismus jako takový není specifické to, že se v jeho
prostoru a času projevují touha a odpor. Jak řečeno, ty se pro-
jevují vždy a všude.

Ba dokonce není pro surrealismus úzce specifické ani to, že
se zde — spolu s vyzdvižením imaginace — umožňuje spontán-
nější výraz než leckde jinde, a že se zde tudíž právě touha
a odpor projevují výrazněji, intenzivněji než řekněme na fa-

sádě nějakého přísně vypočítaného slohu, a� by to byl estetic-
ký kánon empíru nebo vědecký kalkul konstruktivismu.

Ta spontaneita se v daných souvislostech vlastně projevuje
coby sledování vnitřní řeči, takzvané endofázie. Formou aso-
ciativně navazovaného vnitřního monologu zachycuje autor
subjektivní náhledy vypravěče (nebo postavy), tvořené řečo-
vými a obrazovými „figurami“ psychických obsahů. Zazna-
menává tedy spontánní proud svého uvažování. 

A o to právě jde: svého uvažování.
Zde prostě autor přemýšlí. Používá především „poznávací“,

vědomé myšlení, by� by probíhalo sebespontánněji. Odtud se
také o tomto typu vnitřní řeči mluví jako o proudu vědomí. —
Při velkém zjednodušení by se dalo říct, že rozdíl mezi pře-
mýšlením vědce či trhovce, tedy praktiků obživné každoden-
nosti na jedné straně, a přemýšlením „básníka“ čili praktika
vteřin věčnosti na straně druhé spočívá v míře respektování
objektu: vědec či trhovec táhne na branku výstavby či asana-
ce, koupě či prodeje toho či onoho vnějšího předmětu — na-
příklad mostu — a snaží se věc příliš nekomplikovat subjekti-
vizací; přitom je však v této praktické aktivitě tak jako tak
veden kdovíjakou posedlostí, o které sám nemá tušení. Tedy
podobně jako básník, který však onu subjektivizaci reflektu-
je a chápe most daleko spíš jako místo schůzky či duelu než
jako dopravní stavbu, nebo� — což potvrdí každý svědek lás-
ky či hádky na trhu či v laboratoři — bezprostřední vyjádření
subjektivních tužeb a štítivostí je jaksi dramatičtější a vzruši-
vější než suchá kalkulace má dáti dal.

Nic však není tak jednoduché. Někdy se totiž taková spon-
tánně podaná úvaha vyznačuje i v básni tak vysokou měrou
poznávací složky vědomí, že je od úvahy vědce či trhovce
prakticky k nerozeznání: viz například tento záznam Jana
Gabriela: „Stalin neměl rád Židy / A za jediného přítele po-
važoval Hitlera / Slyšel jsem to v televizi / A nemám proč
tomu nevěřit“. Toto sdělení je součástí vnitřní řeči, avšak — na
rozdíl od intuitivních metafor, jež vnitřní řeč často doprová-
zejí — je „prostě sdělovací“ vědomou úvahou (by� rovněž tak
či onak nevědomě determinovanou). Báseň tím nabývá po-
dobně kolážovitého vzezření, jako když například Picasso
kdysi vlepil do výtvarného díla kus skutečných novin.

Jinde může být propojení nevědomého podnětu s vědo-
mou úvahou ve vnitřní řeči spíše magmatické: oba způsoby
vnímání se prolínají, jeden se noří z druhého, jako kupříkla-
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du v textu Evy Švankmajerové, z něhož je zřejmé, že za roz-
voj vědomé, vlastně až moralizující ironie tu nenese zodpo-
vědnost nic jiného než přeludný optický klam, který sám o so-
bě nikterak není produktem vědomé úvahy: hrající si děti
„odložily nějaké dva balíky z obchodního domu / a klobou-
ky ze slámy / Odložily pláště / Jako by z hadrů modelovaly
figuru / na záda a lokty poraženýho starce / Starce téměř
krojovanýho a se zavazadly / kterému vyrazily, ty děti, při
tanci svačinu, / vajíčko […] / co pojídat chtěl děd / a chlap-
ci tančí o závod / a o výhody.“ 

Určitá vědomě inspirovaná ironie, která kvůli tomu cti netra-
tí, se pak projevuje třeba i ve výzvě Přemysla Martince, který se

zde projevil coby převaděč civilizovaného apelu do řeči barba-
rů: „…babky kořenářky všech civilizací […], spojte se!“

PODNĚTY ODJINUD

Na druhé straně se coby vnitřní řeč někdy projevují takové
věty a vize, jejichž metaforická intenzita se jen stěží dá pova-
žovat za výsledek sebespontánnější vědomé úvahy: patří me-
zi ně třeba toto podivně vyšinuté konstatování Josefa Jandy:
„…jistá vozidla / nezanechávají stop / Jsou nulastopá“. Ne-
bo tato náměsíčná metafora zaznamenaná Janem Gabrielem:
„Vrásky hluboké jako talíře“. 

Takové věty a vize nebývají plodem důvtipu duchaplného
humoristy či pečlivě pěstěného básníka: na to zní příliš cize.
A přitom tak nějak podezřele výstižně… 

Takové věty jako by zvenčí �ukaly na okenní sklo… Jejich
základní vlastností je totiž skutečnost, že autor s nimi předem
nepočítal… 

Rozumějte mi dobře: nejde tu o to, že by autor nepočítal
s tím, jak řekne to, co měl na mysli. Ne. On tu větu na mysli ne-
měl a nepočítal s ní vůbec. Nikoli tedy, že by mu spontaneita
nečekaně ozvláštnila vyjádření jeho palčivě poci�ovaných tu-
žeb a obav (což je nezbytná funkce poezie v životě). Ne: zde
se jedná o takové věty, o jejichž původu autor prostě nemá
ponětí! O věty, sousloví či vize, které tudíž vyjadřují i docela
jiné tužby a obavy, lásky a nenávisti, než jaké on sám vědomě
poci�uje! Tedy o produkty myšlení nevědomého: nejsou pře-
ce výsledkem ani nástrojem uvědomělého poznání; vždy� se
podobají spíš meteoritům na zem spadlým.

Zkrátka a dobře — řečeno s poněkud spiritistickou děsupl-
ností: jsou to věty a vize, jejichž „já“ je někdo jiný.

Aby to nevyznělo vyloženě spiritisticky, dlužno zde říci, že
tyto „odjinud“ přicházející vzkazy a vize vlastně vůbec ne-
jsou odjinud — jen se tak jeví: jsou stejného psychického pů-
vodu jako více či méně vědomé produkty vnitřní řeči. Jsou
však odlišně založeny.

Přímé sdělení, typické pro vědomou vnitřní řeč, pracuje
s legitimním užitím slov dle zavedeného komunikačního kó-
du: například kočce se v takové vnější i vnitřní řeči říká koč-
ka a borovici zase borovice.

Nevědomá vnitřní řeč (zvaná též psychický výraz) vzniká
oproti tomu tak, že obsahy nevědomí se v potřebě svého vy-Lucie Hrušková: Maková panenka, 2008
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jádření nemohou spolehnout na vědomé myšlení, které je to-
tiž nezná. A po pravdě řečeno je znát ani nechce. Uchylují se
proto k zoufalému kroku: lexikální a syntaktickou skladbu
běžné lidské řeči tedy zmíněné obsahy nevědomí užijí (ba
přímo „zneužijí“) samovolně, bez asistence vědomí. Proto se
také mluví o psychickém automatismu.

Zatímco tedy ve vědomém myšlení — a� už jde o prostředek
běžné komunikace nebo o spontánní, joyceovský „proud vě-
domí“ — je kočka vždy pojmenována jako kočka, pak v myš-
lení nevědomém (například ve snu) může být kočka vydává-
na řekněme za borovici nebo za loutkové divadlo.

To se však neděje z nějaké zákeřné libovůle, nýbrž z urči-
tých vnitřních asociativních důvodů, o nichž vědomé „já“ nic
neví, ale jejichž konkrétní propojení je ve své vnitřní naléha-
vosti nezbytné. Proto je také vědomé „já“ nemůže jen tak (bez
analýzy) rozluštit, a proto mu také tyto projevy připadají tak
cizí, a přesto tak výstižné.

Vědomé myšlení tedy funguje za použití slov či obrazů co-
by symbolů dohodnutých společensky. Zato nevědomé myšle-
ní používá slovní či vizuální spojení coby symboly jedinečné,
řekněme dohodnuté intrapsychicky.

Tyto intrapsychické symboly vstupují do manifestní podo-
by nejskrytějších libostí a nelibostí. Jsou tedy samovolně
(bezděčně) zašifrovanými obsahy nevědomí. Stojí za to zde
zdůraznit, že tudíž nejde o jejich latentní obsah neboli o jejich
přímé vyjádření. — Účelem záznamu a četby těchto projevů
pak (v rozporu s téměř stoprocentně rozšířeným předsud-
kem) není snaha rozluštit, co tím nevědomí chtělo říct (to je
v případě potřeby úkolem psychologie nebo hadačství),
nýbrž řekněme podprahové vnímání celistvé intenzity toho,
co řeklo.

A právě tyto podněty „odjinud“, tyto obsahy nevědomí, pro-
nikající k vědomí v převleku do přeludných vzkazů a vizí, to
je vystižení specifičnosti, jedinečnosti surrealismu. 

A nic než to.
Všechno ostatní je více nebo méně spontánní tvůrčí čin-

nost, která má koneckonců stejné podmínky pro jakéhokoli
tvůrce, a� je to George Gordon Byron, Maxim Gorkij nebo Ki-
lián Ignác Dientzenhofer.

Ale tohle je něco jiného. Tohle je „surrealistický hlas, kte-
rým se rozechvívaly Kúmy, Dódóna a Delfy.“ Tak pravil An-

dré Breton, který k tomuto faktickému odvratu od avantgar-
distických modernismů do světa starověkých mystérií při-
stoupil se stejnou odvahou, s níž se akt sestupující se schodů
odvažuje kráčet jakoby nic dál i poté, co se na schodišti náhle
zhaslo.

ZAPISOVACÍ PŘÍSTROJE

Obra�me se k pramenům. Bretonův Manifest surrealismu
(1924) obsahuje známý seznam tvůrců (byli to např. Swift,
Sade, Bertrand, Hugo, Poe, Rimbaud, Jarry a další), kteří by-
li podle Bretona surrealisty v tom či onom ohledu (v zlomy-
slnosti, lásce, dobrodružství, morálce, symbolu, příběhu
atp.). — Mnohem důležitější než ten seznam je však Bretono-
vo kritérium onoho výběru, uvedené poznámkou: „Zdůraz-
ňuji, že nejsou surrealisty vždy.“

A kdy jimi nejsou? — Nejsou jimi podle Bretona tehdy, když
u sebe příliš připouštějí vliv „předpojatých idejí“. Tedy vliv
apriorních náhledů, a� už z oblasti vkusu či filosofie. Vědo-
mých náhledů. Sebeutvářejících a sebevědomých náhledů,
které činí z osoby osobnost. 

Ano. Jediné autenticky surrealistické kritérium tvorby tedy
vychází z odmítnutí osobnosti tvůrce!!!

Tvůrčí čin lze obecně vzato měřit podle zhodnocení jeho
estetického a ideového přínosu, podle jeho originality a pod-
le působnosti díla v daném kulturním kontextu. 

Surrealisté namísto toho všeho měří tvůrčí čin prostě podle
kvality signálu. 

Uvidíme, proč.
U autorů, vycházejících z vůle po dosažení určitých kultur-

ních, estetických či ideových cílů, Breton bez skrupulí kriti-
zuje přílišnou hrdost. Nikoli hrdost ve smyslu mravním,
nýbrž hrdost tvůrců na své vzdělání, kulturní předpoklady,
názorovou pevnost, řemeslnou zdatnost, samozřejmě hrdost
na svůj talent a invenci, a tak dále a tak podobně. — Ta hrdost
totiž takovým autorům zásadně brání v tom, aby… aby
zkrátka zapomněli na vládnutí světu představ, a aby naopak
konečně začali bezvýhradně sloužit. Sloužit „surrealistické-
mu hlasu“ — zprostředkovateli nevědomých podnětů. Tedy
nositeli spontánně se vynořujících vět, obrazů a rytmů, na je-
jichž vzniku se autorův tvárný génius ani trochu nepodílí…
Sloužit „pouze k orchestrální realizaci té zázračné partitury“,
kterou „surrealistický hlas“ utváří samovolně…
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Zvěstovatel surrealismu tedy tvůrce přímo vybízí, aby od-
vrhli všechnu pýchu ohledně tvůrčí vůle a originality, ohled-
ně kulturní či antikulturní výlučnosti Umělce, a namísto toho
aby se vlastně snížili do úlohy nemyslícího seismografu!
O skromné službě „surrealistickému hlasu“ coby o skuteč-
ném poslání surrealistů píše Breton: 

„…my, kteří jsme se neoddávali žádné filtrační práci,
kteří jsme se učinili ve svých dílech němými shromaž-
dišti tolika ozvěn, skromnými záznamními aparáty, […]
poctivě vracíme zpět onen ‚talent‘, který nám přisuzu-
jí. Vykládejte mi o talentu tohoto platinového metru,
tohoto zrcadla, těchto dveří, a chcete-li, tedy třeba
oblohy.“

Snaha o dokonalost, sochání tvaru z chaosu, ba dokonce
tvůrčí génius — to vše, co v povědomí civilizovaného člověka
tvoří pojem umění, je zde jen ke škodě věci. Nebo� dílo se
utváří samo. A to právě ve chvíli, kdy se nabízí vnitřnímu slu-
chu či zraku svého pozorovatele. Stačí jen, aby s nezúčastně-
ností telefonního záznamníku pasivně nahrál jeho znění. Je-
ho diktát.

V tom je surrealistický apel aktuální právě a především
dnes, kdy si v oblasti tzv. kultury s biedermeyerovskou do-
jemností podává ruku talentovaná sebestřednost s „koncep-
tuálním“ šroubováním konstrukce díla coby racionálního,
předem vykalkulovaného symbolu-ornamentu. Samozřejmě
s nezbytnými vysvětlivkami pro grantovou komisi.

Čím méně se tedy tenze tvorby vztahuje k autorovu „já“,
tím víc je ta tenze „surrealistická“. A naopak: dychtivě vyslo-
vovat vlastní tužby a obavy, bezprostředně, spontánně, nad-
šeně či zděšeně projevovat své potřeby a emoce, to znamená
stát se prachobyčejným básníkem, který neslyší to, co říkají
ústa stínu (výraz Victora Huga), protože ta ústa překřikuje tím,
co si sám vymyslel a čím sám sebe vláčí jako pomluvu novi-
nami. — Pokud se tvůrce z jakýchkoli důvodů zdráhá poctivě
vrátit onen „talent“, který je mu přisuzován, pokud chce na-
hradit intuici sebespontánnějším mudrováním či dojímáním,
tam zkrátka přestává být ekvivalentem platinového metru,
dveří či oblohy a stává se pohříchu pouhým géniem, pouhou
osobností, která zapomíná na onu služebnou úlohu. Zapomí-
ná na roli pasivního seismografu přitažlivých a odpudivých

sil v magnetických polích lidské bytosti. Stává se tedy osob-
ností, která dává přednost tomu, aby tak či onak pronikla na
umělecký Slavín. Své věže vůle, moudrosti a citu proto tako-
vá osobnost raději aktivně konstruuje. — Není pak divu, že se
z takových tvůrců mohou stát (dle Bretona) ony „nástroje
příliš hrdé,“ které „právě proto nevydávají vždy harmonický
zvuk“: namísto role přijímače vzkazů z hlubin nevědomí hra-
jí totiž takoví autoři roli rušičky nevědomých podnětů. A to
bez ohledu na své přesvědčení (i kdyby bylo třeba surrealis-
tické).

Ostatně, přesvědčení je právě předpojatost, a ta nikterak
nepřísluší platinovému metru či obloze. Neboli — autentické-
mu tvůrci-seismografu, zachytávajícímu nevědomé podněty
pokud možno bez výraznějšího zasahování cizího i vlastního
vkusu či mravu…

MOC SLOVA

Nesrovnatelně větší vliv než „osobní“ cit či názor má na to, co
říkají ústa stínu, „neosobní“ moc představy a moc slova: „Seděly
tam dvě kočky / u baru / lízaly si podpaží“, konstatuje Andrew
Lass proměnu významů slova, proměnu, která způsobuje úpl-
nou transformaci děje přímo uprostřed jeho průběhu. Tyto
„nemyslící“ faktory vstupují se svými groteskními skluzy aso-
ciací do skladby nevědomých podnětů jako jejich ústrojná sou-

Andrew Lass: Boží muka, 1997
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část. — Sem patří mimo jiné též nezamýšlené chytání ustále-
ných rčení za slovo, vedoucí k tak jednoduchému přetvarová-
ní vize, jako když se hůl ponoří do vody. Vzpomínám si, jak
mě udivilo, když jsem po sobě četl, co jsem sám nikterak ne-
koncipoval: „…sláva se pomalu, se zjevnými postranními
úmysly, dotýká hvězd“. — Toto nutkání „hlasů“ k samovolné-
mu přetváření ustálených rčení zjevně zakoušejí i další seismo-
grafy, například Jan Kohout: „Už vim proč hvězdy jsou jak
zlatý cvoky. / To zcvokatěl švec než řek bys hvězda / a pod-
razil sebou vlastní flik.“ — A lakonicky tento štych uzavírá Ja-
kub Effenberger: „Nasrat a rozmazat po hvězdách“.

Někdy se dokonce slovní materiál začne v blízkosti vřelých
ingotů nevědomí morfologicky roztékat: „Vidlel jsem ji“;
„Slíbil jsem jí ponožky / ratolestí dřímot / i světla pic a by“
(Andrew Lass). Jindy dokonce puká ve švech přímo syntak-
tická stavba: „V jedné z vysypaných popelnic bylo mrtvé no-
vorozeně, které se rodička zřejmě rozhodla pecka přilepená
na knedlíku“ (Blažej Ingr).

Moc slova zkrátka zakouší poctivý seismograf občas až do
těch hrdel a statků. Začíná to nečekanými slovními hříčkami,
jako je třeba „kláda tmy“ u Romana Telerovského nebo „Drž
hudbu“ u Pavla Řezníčka. Právě odtud lze dospět k děsivé-
mu zjištění významotvorné moci slova: podle Přemysla Mar-
tince „Železnice má v sobě už od začátku něco agresivního,
želez-nice, želez-niční, železo-ničení…“. To vše může nako-
nec vést až k tušení magických důsledků, které z toho vyplý-

vají: dle Jakuba Effenbergera je to „…spiklenectví krátkozra-
kých vizionářů / Jedna Si-byla vedle druhé Si-budeš, / obě
rozmázlé na zdi vedle okapu“.

Rozmázlé… Ano, právě zde může akt sestupující se scho-
dů i zakopnout! A to tehdy, když o hlas „toho druhého“ pří-
liš netrpělivě žádá, nebo když o něm naopak zapochybuje. —
Roman Telerovský svědčí se záviděníhodnou otevřeností
přímo o okamžiku, kdy mu drsně olizuje rty děs a hrůza ztrá-
ty jistoty: „Posadit se za svůj samostříl / Zaujmout pozici /
A myslet si že všechno bude v pořádku / Jenomže / Co když
to nevyjde…“ — To jsou ty zárazy, neprůchodnosti, sabotáže,
ohrožující rovnováhu na hraně schodu. 

Chytne-li sestupující akt v takovém okamžiku na poslední
chvíli balanc, má aspoň o zkušenost víc. Pokud se však s těch
schodů doopravdy zřítí, tj. pokud u něj namísto soustředění
převáží roztržitost, pak je s ním zle, a� je to kdokoli. Pak vy-
lézají z děr — namísto hadů a štírů uvažujícího nevědomí — nud-
ně křiklavé skrumáže neuvažujícího vědomí, chaotické mudro-
vání plné filozofujících abstrakcí nebo surrealistické kýče ze
zastudena propojovaných slovních vazeb, jak je vnější slina
přinesla na nervózní jazyk porouchaného seismografu. Větši-
nou přináší ten pád výsledky, které výstižně odmítli švédští
surrealisté: „Už nikdy ‚má-touha-jako-králík-v-kapse-tvé-ci-
bule-která-se-třepotá-v-měsíčním-světle-se-šupinatými-steh-
ny-zázračna‘ atd.!“

BROUK SVĚTLONOŠ

Je proto nanejvýš žádoucí, aby seismograf neztrácel víru ve
všemohoucnost snu a svými „prsty z angreštu“ (A. Lass) aby
se pevně držel vzdušného zábradlí na onom schodišti vzka-
zů a vizí. Právě tam, kde zdánlivě o nic nejde, jde totiž
o všechno, jak svědčí Roman Telerovský: „Co když to nevy-
jde a člověk se bude muset / v přízemí vpravo / postavit tvá-
ří tvář smrti / a vůbec ne / z úst do úst / jak by se řeklo /
Anebo právě / Z úst / Do úst“. 

V próze Plancius (1931) podal Konstantin Biebl pozoruhod-
nou charakteristiku jistoty „surrealistického hlasu“:

„Pohřížen svou vlastní vůlí do polospánku, v němž
zlehka bdí, uhaduje všechna vaše přání a vykonává je
automaticky, bez váhání a bez nelibosti.“

Kateřina Piňosová: Tři králové a rostlina Strelitzia, 2011
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To je, oč tu běží. Automaticky, bez váhání a bez nelibosti vyko-
nává zapisovací přístroj ducha pokyny nevědomých podnětů. 

Úplně stejně jako malajský sluha. 
Biebl totiž v oné próze Plancius, v cestopisu z mořeplavby

na Jávu, vůbec nemluvil o bretonovském „surrealistickém
hlasu“, nýbrž o lodním sluhovi malajského původu. 

A přesto se tím Biebl bezděky přesně strefil do metodiky
surrealistické tvorby. Nuže — surrealismus coby malajský
sluha ducha…

„Opatrně chodím sama nocí. / Nejsem ničím, čím už jsem
byla / Nejsem tou, které se hrozím“, konstatuje Eva Švank-
majerová. „Já je někdo jiný,“ prohlásil básník Rimbaud,
a někteří autoři se surrealistickou zkušeností si tuto jeho vě-
tu z dobrého důvodu velice oblíbili. A to doslova, jak je to vi-
dět z následujících veršů Josefa Jandy o sestupu do hlubin
nevědomí: „přijdete-li někdy v ta místa / vyjde vám napro-
ti vlastní já / a řekne například / co tu chce ten vůl“. — Kris-
týna Žáčková pobízí tu druhou: „…tak už se vyklubej a pro-
mluv // s věčně nepoznaným obličejem mravkolva / který
vždy když ho potkávám / tváří se jako propast“. — Jakub Ef-
fenberger podává přerod do někoho jiného s podezřelou sa-
mozřejmostí přímé záměny identit, dočista jako v nějakém
psychothrilleru: „V době, kdy ještě sedmička / jezdila přes
Vršovice až k moři / jsem byl automechanik / s hlavou od
vazelíny / a hubou plnou kubických centimetrů. / Pak ale
někdo řekl, / že bych už neměl dál bydlet / v té noře, co
jsem si vydlabal / ve vlhkém chlebu / a že bych měl kreslit
po nebi klikyháky, / kterým by nikdo nerozuměl“. — Nej-
drastičtější verze probuzení toho druhého v básníkovi je před-
stavena v básni-aktovce Blažeje Ingra, v níž se Řehoř Samsa
zcela po kafkovsku probudí coby brouk, k čemuž se mu ne-
čekaně dostane vlídného poučení od Karafiátových broučků:
„Bu� hodný a uč se pěkně lítat, abys brzy mohl s námi sví-
tit. Zdař bůh.“

Řehoř pak — co mu zbývá — létá a svítí.
Osvětluje dramatické scény: „Vidím legie pochodujících

mravenců“ (Kateřina Piňosová).
Osvětluje věštby: „Na Staroměstském náměstí sněží na ro-

zepsané závěti“ (Jan Gabriel).
Osvětluje vize: „Ano ano ano. / Viděl jsem je, viděl. / Vi-

děl jejich těla jakoby z grafitu. […] V krajině, kde je vítr uná-
šel nad strništi, je pronásledovali psi. […] Jak ti byli nervóz-

ní, jak ti byli nervózní, byli z grafitu a nemohli nic“ (Jan
Richter).

Osvětluje hlavu či siluetu hlavy, „jakoby maličko urvané
od trupu. / Jakoby hledící před sebe / do rajského sadu, /
s mírným úlekem, / tak, že sama ta hlava / trošku couvá. /
Nebo je domalovaná jako dodatečný nápad?“ (Eva Švankma-
jerová). 

Osvětluje rty, s nichž plynou přeludné vzkazy:
„…strach / v zahradě kufrů / hotelu Mihotaj“ (Andrew

Lass).
„Prší na zakutálené mraky“ (Jan Gabriel).
„Nocí i dnem / trouchnivějí zámky, mravenci / předou

a krocaní je zpěv“ (Alena Nádvorníková).
„Je noc kdy starý sakury roděj pily“ (Jan Kohout).
„Hnízdo polárních sršňů v závěji zlověstně hučí“ (Josef

Janda).
Řehoř svítí, múzy mlčí a platinový metr řinčí.

VE TŘETÍ OSOBĚ

Obecně se má za to, že v každém člověku dřímá básník. —
Surrealistický apel by mohl znít takto: v každém básníkovi
dřímá malajský sluha, který vidí mnohem hlouběji než on.
„Básník“ tedy nech� raději mlčí a naslouchá tlukotu vět v or-
loji nevědomí.

Theoni Tambaki: Vzduchoplavba, 2011
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A nech� se zatajeným dechem sleduje příběhy, které už do-
cela zapomněly na autorovo „já“ a ve třetí osobě se přibližují
jen na krok k naprosté čistotě příjmu surrealistického signá-
lu. Výměnou za toto sebezapření vlastního „já“ mu ty příbě-
hy-převleky paradoxně vracejí nesrovnatelně dokonalejší zr-
cadlo jeho osobnosti, než jaké si sám dovede odlít na koleně
svých vědomých úsměvů a stesků…

S Davidem Jařabem pak může onen ztichlý subjekt-divák
pozorovat „hostinu / na počest přijíždějících lokomotiv“ ne-
bo drastickou torturu zakončenou tím, že vykonavatelé po-
divného rituálu „chlapecké tělo proměněné v dívčí / položi-
li na žebřinový vůz“, případně může slyšet úryvek
z poeovské verneovky: „Sluha si lokl pánova čaje, a pak s kli-
dem lékaře vstrčil majorovo drobné tělo do krbu.“

V jakési automatické variaci na Bylo nás pět lze spolu
s Františkem Dryje sledovat reálnou scénu ze života přízra-
ků: „Jednoho deštivého večera přinesl tatínek domů osmi-
strannou minci, položil ji na stůl a svolal celou rodinu, ma-
minku i děti, zapnul si sako a roztřeseným hlasem šeptal,
všichni nám říkali, že každá mince má dvě strany, a te� se podívej-
te, tahle jich má osm…“

S Josefem Jandou může akt sestoupivší se schodů nahléd-
nout do jiráskovské kroniky, v níž se zvěčnil čas, kdy se ko-
návaly „pouliční zápasy bab s kuchyňskými noži.“ 

S Jakubem Effenbergerem lze dohledat důvěrné zprávy
z jakéhosi Náprstkova muzea nepaměti: „Musela to […] být
legrace, / když v bedně od parního stroje / táhli z Dejvic do
Hostivic / císařpána i s celou jeho rodinou.“

S Blažejem Ingrem se seigmograf připojuje na astrální vlnu
odněkud z rubu knihy Školák Kája Mařík: „Převozník měl
zase dlouhou chvíli. Popadl bidlo a mrštil jím do dálky jako
oštěpem. / To bylo řevu, když ho proud odnášel i s neovla-
datelným vorem. / Děti si večer vyprávěly, že převozník jis-
tě dopluje až do moře.“

S Kateřinou Piňosovou pak může sestoupivší akt vzít za
kliku dveří pod schodištěm a vstoupit „do světa spanilých
bakterií / s krásnými čely“. 

To by mohl být triumf seismografu v okamžiku, kdy na se-
be opravdu zapomene.

JAKÝPAK HUMOR

„Ve tmě člověk nenasviní,“ zaznamenává Jan Kohout důvěr-
né sdělení „surrealistického hlasu“ — sdělení, jež zní cize,
a přece přesně.

A k vnitřnímu sluchu aktu, kráčejícího mezi krásnými čely
bakterií, se linou další informace, které by si kritické vědomí
za rámeček nedalo. Třeba i takováto potrhlá prohlášení s bri-
zancí trinitrotoluenu: „Kdo nemá kapesník může zkusit lé-
tat“ (Jan Gabriel); „Brambora v puntíčkované sukni / rozjela
se na bruslích“ (Andrew Lass); — „Brankář Králík vyrazil puk
kabelkou“ (Blažej Ingr).

Jindy, když „surrealistický hlas“ milosrdně poněkud utlu-
mí bezprostřední bizarnost svého vyznění, dochází často
k zemětřesení ještě intenzivnějšímu, nebo� jeho seriózní tón je

Guy Girard: 44 Napoleonů, 2010
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zrovna tak neodolatelný u absurdit zjevných jako u skrytých.
„…tam kde došlo k něčemu / mění se dvoupatrový dům
v jednopatrový“, upozorňuje hlas z temnot Josefa Jandu, kte-
rý pak sám sobě sděluje: „Kdykoli usnu, nevím, co s časem.
Prosté, ale velmi složité.“ — „…na počátku bylo ticho / a to ti-
cho bylo zvuk,“ dozvídá se překvapený zapisovatel Jan Ko-
hout. — Jan Gabriel v roli světlonoše ozařuje „Koutky rtů při-
zdobené hadříky / Aby se necítily tak nahé“. — Je to jakási
naléhavost v tónu, a přitom samotný obsah sdělení je vlastně
míň než banální: je přímo vyšinutě malicherný či co. Ale prá-
vě ten třesk střetu intonace tak naléhavé a obsahu tak pito-
mého plodí nakonec s jakousi paradoxní bohorovností mno-
hem silnější výraz kupříkladu erotismu, ba lásky, než stovky
zjevně lyrických či třeba zjevně antilyrických veršů.

A to je ta krásná vlastnost — vlastnost myšlení v obrazech:
jedná se zde především o nevinnou otrlost, s níž akt sestupující
se schodů projevuje sebejistý nezájem o neustálou hrozbu, do-
provázející každý jeho krok v té tmě, v níž na krok nevidět: ne-
zájem o hrozbu střemhlavého pádu do sémantické antihmoty.
— Je v tom snad humor? Ve své banalitě je tento „humor“ ne-
horázně drzý (a jeho drzost vydávat se za humor je do nebe
volající), ale ve svém překrytí mřížky objektivního se subjek-
tivním, tedy ve vystižení okamžiku zemětřesení, za něž celé to ri-
ziko pádu stojí, dovede být bezohledně přesný. Jako ptáci, ko-
ně, sloni, ryby, hadi a štíři. Není to nic jen „objektivního“, ani
jen „subjektivního“: je to plod dramatického střetu a splynutí
reality a snu. A také — což je asi v případě „humoru“ dosti pře-
kvapivé — i splynutí odporu a touhy; ano, i touhy. Z této pozi-
ce jsou totiž projevy vnitřní řeči i vnější skutečnosti vnímány
jako nejzběsilejší anekdoty a nejvážnější výpovědi zároveň.
Subjekt zde poci�uje ve stejném okamžiku smích i ohromení.
Tak jsem kdysi na základě vlastní zkušenosti vyjádřil svůj
hlavní dojem z těch naléhavých vzkazů a přeludných vizí —
dojem, kterému spolu s několika přáteli říkáme modrý humor.

Ve srovnání se svým soustředěním na splynutí snu a sku-
tečnosti projevoval prvotní surrealismus o mnoho menší pnu-
tí k dialektické syntéze tam, kde se jedná o sublimaci pudové
polarity, konkrétně tedy o výraz touhy a odporu: nejprve se
tvůrčí kyvadlo vyšvihlo k adoraci lásky-svobody-poezie,
a později zase k důrazu na negaci sarkasmem a ironií. — Modrý
humor zde může sloužit za příklad zrušení hodnotové hierarchie
mezi oběma výkyvy onoho permanentního kyvadla. A to ne

jako nějaké apriorní vytyčení ideového směru, nýbrž jako po-
stoj, odvozený jen ze zkušenosti, z prožitku.

JEDINÉ PRAVIDLO

Zdroje surrealistické myšlenky bývají často zatemňovány,
překrucovány. A to především ze dvou stran.

Na jedné straně jde o záměnu hlubinně automatické pod-
staty „surrealistického hlasu“ za jakési povrchově mechanic-
ké žvanění typu výše zmíněného švédského zaklínadla. To
ovšem vůbec není samovolný odraz přírodních rytmů, nýbrž
neurotická nápodoba jeho vnějších rysů: namísto poddajné-
ho naslouchání nevědomým podnětům se zde vlastně jen ná-
silně vnáší zmatek do již tak dosti dezorientované verze
„proudu vědomí“.

Na druhé straně dochází ke ztotožňování sublimace neří-
zené touhy se slohovým vkusem a neřízeného odporu s ideo-
logicky založeným kriticismem. Pokusy revidovat surrealis-
mus tímto směrem (tedy směrem k estetickým či morálním
zřetelům) jsou odsouzeny k nezdaru prostě proto, že se zde
do surrealismu dveřmi dobývají právě ony „předpojaté ide-
je“, jejichž nemilosrdná defenestrace je prvním a základním
předpokladem surrealistické činnosti.

Tím, co bylo v tomto textu uvedeno o „surrealistickém hla-
su“, ovšem nemá být řečeno, že vnitřní řeč založená na
„proudu vědomí“ by snad měla být nějak méněcenná ve
srovnání s vnitřní řečí založenou na manifestních podobách
„proudu nevědomí“. Ve skutečnosti se mi zde jednalo o to,
co nejdůrazněji poukázat na naléhavost Bretonova zasvěcují-
cího apelu, naléhavost, bez níž by nebylo možné onu inspi-
rativní intenzitu nevědomých podnětů plně docenit. 

Bylo by však pravda zpozdilé tento apel absolutizovat a tr-
vat na jakémsi ortodoxním plnění vytyčeného ideálu transu,
spolu s živením mylné představy, jako by snad hranice mezi
vědomím a nevědomím byla kdovíjak ostrá: ve skutečnosti je
ta „hranice“ jen schematickou abstrakcí.

Především není radno zapomínat, že prostředek není cílem.
Cílem je vyjádření, směřující nakonec vždy ke komunikaci.
A často i vědomé „já“ má samo sobě i druhým kupodivu co
říct. Coby objekty pro interpretaci sem nakonec patří i ty ideo-
vé předpojatosti: jsou přece tak jako tak často živeny nevědo-
mou intenzitou iracionálních pohnutek. — A hlavně: vždy� vě-
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domí je paradoxně nezastupitelné i v těch výjimečných přípa-
dech, kdy by při záznamu „surrealistického hlasu“ bylo mož-
né konstatovat u zdrojů tvorby skutečně úplný trans, tedy
tehdy, kdy o sobě „médium“ doopravdy prakticky neví. I zde
přece může výsledek takové tvorby získat svůj sémantický
smysl až teprve v okamžiku, kdy je posléze — po „probuzení“
— svým zapisovatelem vědomě přečten a zhodnocen. Tedy
když dojde ke kontaktu nevědomí s vědomím.

Obecně lze říct, že mezi tvůrci hlásícími se k surrealismu
kladou někteří větší důraz na využití nevědomých podnětů
za účelem prohloubení toho či onoho vědomě pojatého zá-
měru (například Vratislav Effenberger zdůrazňoval schop-
nost imaginace dynamizovat pojmové myšlení), zatímco jiní
se poddávají „ústům stínu“ bez jakýchkoli dalších nároků —
jen a jen kvůli neukojitelné zvědavosti na další příběhy svých
dvojenců. Drží se tedy oné úlohy seismografu, ale nechápou
to jako nějakou ortodoxní řeholi, nýbrž naopak jako uvolně-
ní stavidel slasti ve jménu pohlcení reality. 

Tyto důrazy mohou vést v obou případech k odstředivým
úletům — k předpojatosti bu� ideologické (směřující k nahra-
zení intuice apriorní ideou) nebo formální (vedoucí přes jed-
nostrannou ortodoxii špatně pochopené „čistoty“ třeba až
k vyprázdnění smyslu). V obou případech se tyto úlety rov-
nají dočasnému či trvalému opuštění terénu surrealismu.

V autentické tvorbě nejde ani o útěk do snu, ani o útěk do
skutečnosti, nýbrž o prolnutí snu a skutečnosti, a tudíž
i o prolnutí mého hlasu s hlasem toho druhého ve mně. A toto
prolnutí, opět nikoli coby program, nýbrž jako samovolný
proces, se projevuje nejen v „proudu vědomí“, ale i v pro-
dukci tzv. „psychického automatismu“. Není tedy divu, že
oba proudy propojuje též většina textů, tvořených surrealis-
ty: „…potkám hnědé oči šedé krávy / její řasy se mi derou
pod víčka“, říká Kateřina Piňosová. Čí je to hlas? Její nebo „té
druhé“ v ní? V tomto případě na tom přece nesejde. Zásad-
nější je, že v oné vizi náhle není jasné, kdo je fantom — jestli
objekt nebo subjekt —, přesněji řečeno, že i ve vědomé úvaze
se tvůrce může přiblížit nevědomým podnětům víc, než by
to někdo jiný dokázal v transu, zatímco nevědomá motivace
se dokáže ohlásit bezmála hmatatelněji než hmotný předmět.
A že tudíž oba hlasy naráz, spojeny v přízračné unisono, tíh-
nou k překrytí mřížek objektivního se subjektivním, hmatatel-
nosti s iluzí, snu se skutečností, smíchu s úžasem.

Původně jsem mezi vybrané vzkazy z hlubin nevědomí chtěl
zařadit větu z textu Přemysla Martince Jak je tomu s naší civi-
lizací: „…a zvířátka přes kořeny dál žene les naježený…“ Pře-
mysl Martinec mi k tomu naštěstí včas poslal následující vy-
světlivku: „Je to ovšem citát z poezie pro děti, z básničky
snad od Hrubína. […] Zmíněné dvojverší jsem — vzhledem
k tomu, že mě nic lepšího (vlastně nic jiného) nenapadlo —
nemohl necitovat. Takže se mi tam vlastně vloudilo automa-
ticky. Malajský sluha občas krade, drze se přitom odvolávaje
na Picassův výrok ‚Beru si, co mi patří, tam, kde to nachá-
zím‘.“

Jak je vidět, z hlediska malajského sluhy krádež toho, co
zloději patří, není zločinem. 

A vskutku: v tvorbě surrealistů se i oba proudy vnitřní ře-
či — nevědomý a vědomý — nekontrolovaně propojují také
proto, že základem autentického, svobodného vyjádření pře-
ce nemůže být požadavek držet se těch či oněch striktních
pravidel. 

Kromě jednoho.
A to jediné pravidlo, pakliže je dodrženo, klade nohu tvůr-

ce vždy aspoň do hraničního pásma té středozemě, kde „já“
je někdo jiný.

Jediné pravidlo pro autentickou tvorbu totiž zní: Žádná pra-
vidla. 

Žádná pravidla, diktovaná předpojatým citem či rozu-
mem.

Odmítnutí takových pravidel nakonec opět automaticky
přiblíží tvůrce k seismografu.

A nemusí to ani být uvědomělý surrealista. Hle�me, jak
onu svobodu coby poznání nutnosti přírodních rytmů vyjád-
řil Paul Cézanne:

„Veškerá jeho [malířova] vůle musí oněmět. Musí
v sobě umlčet všechny hlasy předsudků, zapomenout,
zapomenout, ztichnout, být dokonalou ozvěnou. Pak
se v něm jako na citlivé desce obrazí celá krajina.“

OD PÓLU K PÓLU

Už proto, že je „surrealistický hlas“ vlastně ozvěnou přírod-
ních rytmů v lidském nevědomí, tedy výrazem vnějšku v nit-
ru, už proto není divu, že se onen hlas často projeví ze zdán-
livě nečekané strany: nikoli tedy zevnitř, z hlubin nevědomí,
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nýbrž zvenčí, rovnou z objektivní reality (i ta Hrubínova zví-
řátka přes kořeny jsou nakonec pro vnímatele součást vnější,
objektivní reality…). Stejně jako se tedy na citlivé desce du-
cha obráží celá krajina, může se naopak vnímání subjektu ob-
razit na citlivé desce vnější krajiny. 

Příkladem budiž — kromě hukotu větru a rachotu větráků
coby ukázek klasické surrealistické hudby — několik do nebe
volajících veršů z jednoho nápojového lístku:

Horké nápoje: 
horké a studené mléko

Čaje sypané:
konvička 1 osoba
konvička 2 osoby

Tyto stručné charakteristiky podle mě vyčerpávajícím způso-
bem, a přitom s odzbrojující prostotou vystihují veškerou dia-
lektiku života i závra� milostného dramatu. 

Ve školním výkladu o fyzikálních principech najde zvída-
vý školák následující pojednání, které je rovněž snad inten-
zivnějším svědectvím o světě a životě než leckterá báseň
(i když není psáno zrovna elegantním slohem):

Všechny magnety mají alespoň dva póly: čili mají nej-
méně jeden severní a jeden jižní pól. Póly nejsou pá-
rem věcí na nebo uvnitř magnetu. Jedná se pouze
o pojem sloužící k popisu magnetů. Na začátku člán-
ku je otištěn obrázek magnetu. Póly na něm vypadají
jako dvě specifické oblasti, protože největší povrchová
intenzita pole se objevuje na pólech magnetu. Ale ne-
znamená to, že se jedná o specifické oblasti. 

K pochopení pólů si lze představit řadu lidí, kteří se
všichni dívají stejným směrem a stojí v jedné rovině.
I když můžeme vymezit oblast, kde se nachází všech-
na čela a kde všechny týly, neexistuje jediný bod, ve
kterém by se všechny nacházely. Každý jediný člověk
má na jedné straně čelo a na druhé týl. Když se řada
rozdělí napůl, každá polovina bude stále mít čelo a týl.
Dokonce i když řadu rozdělíme na jednotlivé osoby,
každá z nich bude mít své čelo a týl.

Výklad pak končí touto čarovnou větou:

Stejné je to s magnety. 

Ano, s magnety je to stejné. Směju se bez sebemenšího re-
spektu k magnetu — a zároveň před ním poklekám s lásky-
plným děsem. A ten smích i ten děs mají na jedné straně čelo
a na druhé týl. Psát básně a nepsat básně, to jsou řešení jen
imaginární. Nadrealita je jinde.

Sasha Vlad: nalezená fotografie
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Přitažlivé a odpudivé síly utvářejí vztahy mezi
lidmi, stejně jako se střídá polarita energií v kla-
sické fyzice: vždy� základní rámec života tvoří
láska a nenávist, touha a odpor, tvorba a ničení.
— Protikladné přístupy se však nejen bezpro-
středně vylučují, ale též vzájemně podmiňují,
násobí a umocňují. A tak budiž poznán princip
neurčitosti: vždy� právě v nitru tajuplné temné
hmoty se ukrývají ráje i pekla všech lidských pa-
radoxů a ambivalencí.

MAGNET
Po letech osvobozování jsme si asi už
všichni všimli, jak že to jsme
rovnocenní sobě si vzájemně. Dítě ženě.
Žena muži. Muž státu. Stát... ženě? 

EVA ŠVANKMAJEROVÁ
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Magnetizace

OHNIŠTĚ POŘÁD DOUTNÁ. Jen z různých směrů patřičně roz-
dmychávat jiskry. MARTIN STEJSKAL

KONEČNĚ JE PŘESE VŠECHNO NA MÍSTĚ VĚŘIT touze a přes všechen
zoufalý sarkasmus či opatrnost netřeba věčně tajit každého
dne potřebu svobody. Svoboda je krásná představa, co děsí,
voní a směje se. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

ONTOLOGIE VNITŘNÍ PŘEMĚNY, jejíž principy pohánějí všechny
metamorfózy: křik se může stát kánětem a zůstává přitom rá-

nou. K vylíhnutí i zrození dochází jen v teple toho, co se jako
energie vyvažuje a otevírá přítomnému životu. Vztah k sobě
totiž není nic než jistá podoba vztahu k jinému; každá bytost,
každý člověk je totiž zástupcem sebe sama jen v té míře, v ja-
ké se otevírá veškeré jinakosti; každá politická reprezentace,
každá delegace moci pak ztrácejí smysl.

PAŘÍŽSKÁ SURREALISTICKÁ SKUPINA
(GROUPE DE PARIS DU MOUVEMENT SURRÉALISTE)

POŽADAVEK SYMETRIE je patrně jedním z nejniternějších způsobů,
utvářejících náš obraz světa. Je výrazem zkušenosti fatální ne-
kompletnosti jednotlivce. Komunikace se stává vztahem rolí,
vymezených nikoliv faktickou konstitucí a niternými přáními
zúčastněných, ale poměry komunikačního prostředí. V tomto
smyslu se komunikující nevztahují k sobě, nýbrž k čemusi, čím
žádný z nich ve své celkovosti není. IVAN HORÁČEK

KDYŽ MILUJI, ODKAZUJI SE NA ROZKOŠ, na neustále zmnožované
rozkoše, na totožného druhého, na nehmotnou modrou sko-
řápku, která nás obaluje jako zahrnutý třetí v aktu lásky.

MARIE-DOMINIQUE MASSONI

ROMAN TELEROVSKÝ 

Na obou frontách klid anebo 
Opuštěná pěšina uprostřed matoucího ticha
Neandrtálství zavalují polovodivé kameny
Doba tvrdne
Co ještě milovat
Tebe anebo ten starý kufr nahoře na půdě
Co nosit po kapsách 
Co dělat po nocích

Peří a kus praku

Tolik křiku
Se změnilo
A pod podlahou se pořád kují pikle
Otcové a jejich dcery
Čarodějné Labe
Brloh a kotrmelec 
Na všechny pády bude nejlépe přiložit mokrý hadr

Vytáhnout paty z domuJan Gabriel: Totem, 2007

�Sasha Vlad, Dan Stanciu: Věštění budoucnosti z běžícího zrcadla
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Zapomenutá samota si foukne do vlasů a zase zmizí sůva
A nikoho ani nenapadne si ji tu vyzvednout strčit do tašky 
a odejít někam do sibiřský tajgy nebo alespoň za roh

Mrazivě svítá 
Už několik dní

JOSEF JANDA 

Pan primář
Pocta Karlu Hynkovi

No jestli teda musíte jít na tu operaci kyčle
Tak vám pani toho našeho chirurga doporučuju
To je opravdu kapacita
Pamatuju si ho ještě jako malýho kluka
jak šikovně trhal broukům nožičky
a už tenkrát říkal že bude doktorem
protože ho to baví
a chce pomáhat i lidem

MOHU Z DŘÍMOTY UPADNOUT DO SPÁNKU, do oblasti snových
obrazů, nočních snů. Ale mohu zůstat ve stavu dřímání.
A objeví se reverie — duševní aktivita na pomezí snění a myš-
lení. — Surrealistická aktivita je takovým reverie, odehrávají-
cím se v intersubjektivním prostoru skupiny účastníků této
aktivity, účastníků živých i mrtvých. ROMAN TELEROVSKÝ

ROZHODLI JSME SE NEROZLIŠOVAT mezi vnějším a vnitřním; mů-
žeme pozorovat, že v surrealismu je komunikace dostatečně
zajištěna tak, aby komukoli umožnila jednat na základě jeho
vlastních motivů, odmítnout materiální a mentální machina-
ce, které hospodářští pachtýři, a� jsou jejich masky jakékoli,
uplatňují proti lidským bytostem. 

PAŘÍŽSKÁ SURREALISTICKÁ SKUPINA
(GROUPE DE PARIS DU MOUVEMENT SURRÉALISTE)

TO, CO JE PRO NÁS VIDITELNÝM nebo neviditelným světlem ve
vznešenosti temnoty, která je zdánlivě obklopuje a která lá-
me myšlenky při jejich průchodu tělem, tříštíc vědomí kyticí
našich smyslů, to světlo nám navrací průzračnost, v níž se
odehrává každé porozumění. — Lze uchovat nějakou vzpo-
mínku, není-li podpisem toho stavu ducha a těla, při němž
dynamika, která střídá jejich role obsahu a nádoby, uvolňuje
naši schopnost odrazivosti? MICHEL ZIMBACCA

SURREALISTICKÁ KOLEKTIVITA není ani sdílené doktrinářství, ani
sdílený vkus. Je to několikahlavá obluda, jedna bytost, která
se po vykonané práci opět rozpustí do zcela samostatných je-
dinců, a potom jen čeká, až se bude moci vynořit znovu —
coby dočasné spojení týchž nebo jiných jedinců za účelem po-
dobného řádění. — Mezi tato vzájemná prostoupení soukro-
mých vizí patří i zasutá představa složené bytosti (Manticho-
ry), která se jakožto analogie lásky, přátelství, přírodní
celistvosti či naopak strašného kanibalského stroje zjevuje na
různých místech světa od nepaměti až dodnes. 

BRUNO SOLAŘÍK

SURREALISMUS JE PRO MĚ JEDINÁ „POLITICKÁ STRANA“, za kterou
má smysl se bít, a společnost, díky které se necítím posled-
ních třicet let tak strašně sám. Členství ve skupině pro mě
znamená důvod neustálého zápasu ducha s tělem o vzpří-
menou chůzi a vítězství imaginace nad bobtnajícím děsem
maloburžoázního světa, který mě každodenně ohrožuje svou
nadrženou malicherností. A hlavně přátelství, která mě bu-
dou doprovázet (i in absencia) až do popelnice života. — To vše
i přesto, že od března 1973, kdy mě StB vyšoupla za hranice,
trávím svoje členství v jakémsi hlubokém oparu zmateného
duševního, tělesného a politického exilu. Tedy mimo Prahu,

Jan Švankmajer: Herbarium, 2010
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mimo republiku, a tím pádem i mimo vaše čtvrteční setkání.
Čerpám osobní energii z existence společnosti, s kterou mám
absolutně minimální styk „tváří v tvář“. — Díky mé situaci je
pro mne skupinové členství velmi intenzivní (někdy až
blouznivý), ale především interní (soukromý) stav.

ANDREW LASS

KATEŘINA PIŇOSOVÁ

*
Nechráněné kůstky malého mořského ptáka
byly rozházeny po jedovatém poli
Daleko v horách zakopl kůň beznohého jezdce
a ve sklenici vyšla večernice
Provazy držící chatrný most se chvěly
jako struny které se zařezávají do čenichů 

a kloubů lesních zvířat
Každá kapka krve je zachycena v letu
a každý hlas je sbírán do konvice na mléko 
Objekt střely je menší než oko
a strašlivě se tváří liška
která se nemůže pohnout z místa

EVA ŠVANKMAJEROVÁ 

Chůze
Opatrně chodím sama nocí.
Nejsem ničím, čím už jsem byla
Nejsem tou, které se hrozím
Unikám obličejům, které mi kohosi připomínají
Spolužáky, sousedy, bratry
Řinčívám nádobím
Prádlo.
Nahoru, schody, dolů
V noci řvaly děti
Vyhýbám se surovým stařenám
Mluvím česky
Vypadám směšně i nehorázně. Občas
Horečky, často, horečky
Nespavost léta.
Zrak slábne každýmu
Od toho hodně mluvím, jím či piju
Ještě jednou se odhodlávám
Umím mnoho věcí. Všechno líp. Proč?
Myslím rychle
Často přesně
Byla jsem i š�astná
Dnes tu není Honza.

ALBERT MARENČIN 

Jedno cesto jeden chlieb
Sme z jedného cesta
Ale to cesto nie je z múky
A tá múka nie je zo zrna
A to zrno nezomlel mlynár
A to cesto neumiesil pekár
At�.
To cesto si miesime sami
Z múky svojich múk
Celé dni i noci si ho miesime
Pridávame doňho kvasnice snov
A so� lásky
A vajíčko poézie
A za hrs� revolty
A mierku mliečnej dráhy
A štipku hviezdného prachuMordysabbath (Ody Saban, Thomas Mordant): Dítě, 1997

blok_02a.qxd  12.1.2012  8:45  StrÆnka 57



58

A prach našich pozemských ciest
po ktorých sa trmácame
A humoru a fantázie pod�a �ubovôle
Vo všetkých farbách a vo všetkých tvaroch
Celé noci si to cesto miesime a hnetieme
Všetci dovedna a každý sám
Pod�a svojej chuti a svojho obrazu
A každý si ho sádže sám do žeravej pece svojich túžob
Aby ráno z neho bol chlieb pre všetkých

ZÁZRAČNO MŮŽE BÝT pro každého jiné. Přátelství, žena, poezie,
váleček na nudle, houpací kůň, automatická pračka. Pro mě
je zázračné, když mohu žít pro to, co chci žít. Obyčejná pro-
cházka habrovým lesem. LEONIDAS KRYVOŠEJ

ZÁZRAČNO VNÍMÁM jako neustále se pohybující a přelévající pro-
stor — tedy ne jako něco fixního, nalepeného na ideologii či ná-
boženství. Jde o autonomní projevy živých struktur a jejich la-
tentně imaginativní potenciál. Například křoví... JAN DAŇHEL

CO KDYBY OBTÍŽNOST UCHOPENÍ FEMINITY u analytiků, stejně ja-
ko u analytiček, pocházela třeba ze skutečnosti, že ženství
uniká faktům, které je schopna chápat řeč — tak, jak je dnes
ustrojena? Za pomoci pojmů není možné přistoupit k tomu,
co pojmové není, nebo� je to zároveň plnost i prázdnota, zá-
roveň nehybnost i pohyb. MARIE-DOMINIQUE MASSONI

POUZE PRAKTICKÁ TVŮRČÍ a velice specificky aktivní subverze
je schopna vytvářet podmínky a zbraně, hrdé a čisté vůči
životu. KATEŘINA PIŇOSOVÁ

SURREALISTICKÁ ČINNOST NEMŮŽE BÝT LÉKEM pro dnešní kolabu-
jící svět, ani návodem, jak žít. Ve svém minoritním postavení
je alternativou, která má moc inspirovat — nic víc a nic míň. 

ROMAN TELEROVSKÝ

ALENA NÁDVORNÍKOVÁ

U kamen. Vjem
Prchá divý Jan
za chrta byl dán 
otčímem vcelku. 
Živí ho uragan.

Nenadbíhej lelkům! 
Nastupuje s velkou 
kosou kmán 
v bludném tanci 
víří psanci.

Spolkový sněm.

Martin Stejskal, Kateřina Piňosová, Alena Nádvorníková, Bruno Solařík, Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová: Letenka do noci, 2003
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Z knihy

Po promenádě kráčí. 
Doopravdy raději ho! 
Veškerá rána z nitra 
pěkně stmívá.

Leč usměje se v neděli 
když hoří?
Na prsou z beznaděje 
šňoří jí šat.

*
Bez průtahů své mínění 
sdělím i Plutarchovi 
natož tobě: na horské dráze 
žije se snáze. Blaze! 
Záškrt nezáškrt.

Stav ducha
Faličtí paliči nepokrytě buší 
rozdmýchávají, rozkopávají 
rozruší skutečně kdeco.

Najisto míří do útrob štíři.

NA ROZDÍL OD MAGIE ČI SURREALISTICKÉ ČINNOSTI nemění věda
předmětovou strukturu přítomnosti. Jejím operačním prosto-
rem není originál světa, ale jeho obraz, kopie jistých projek-
tivních struktur, kodifikovaných tradicí a přenášených z mi-
nulých přítomností.

Rozhodneme-li se žít ve světě jevů, musíme se tedy v prv-
ní řadě naučit jedno: nepochybovat o jsoucnosti a smyslu
všech skutečností, jimiž se svět našeho okolí otevírá. Nesrov-
návat, neměřit, nesoudit. IVAN HORÁČEK

KDYBYCHOM, VYCHÁZEJÍCE Z TAKŘEČENÝCH PŘIBLIŽNÝCH VĚD, do-
spěli jednoho dne k uznání skutečnosti slasti jako jevu, týka-
jícího se například celé šíře biologie, ba dokonce celé šíře dy-
namiky, bylo by takové racionalizované chápání stále
nedostatečné k jejímu porozumění v nás, dokud se neobrátí-
me ke sdílenému prostoru imaginace, k mýtu. — Slast, nere-

dukovatelná na jiný výraz, než je výraz celku, jenž nemá žád-
né nahoře ani žádné dole, se zdá vzpírat každému z přístupů
dílčího zkoumání. MICHEL ZIMBACCA

ŽENSTVÍ, JAKO VNITŘEK VNĚJŠKU A VNĚJŠEK VNITŘKU, je zaujetím
i odmítnutím, jistotou i vyloučením; obrací srst a je „vlkotva-
ré“, jako je vlkodlak ukryt někdy v kůži lidské a jindy ve zví-
řecí. Je jako princezna v oslí kůži, vyděšená svodem otcovské
lásky, princezna, co se stáhne a odplíží a hledí úkosem ze
strany, podobna kose, jež vše srovnává. Smrt a sklizeň užíva-
jí stejného nástroje. MARIE-DOMINIQUE MASSONI

Martin Stejskal: Merkuryáš, z cyklu Jaro Merkura, 1991
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Jindřich Štyrský: Majakovského vesta, 
1939

Toyen: Po představení,
1943

Enigma Š+T

Martin Stejskal Jan Švankmajer

Leonidas 
Kryvošej

Karol Baron Pavel Surma Albert Marenčin Eva Švankmajerová

Kolektivní interpretace 
dvou obrazů Štyrského a Toyen — 
skupinová výstava 
Z jednoho těsta / 
Pocta Skupině surrealistů v ČSR, 1995
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Ohrožení

JOSEF JANDA 

Blbci
Blbci jsou sice taky lidi
Já jim to neberu
Ale přece jenom kurva
Stav tohohle světa už je zu moc
Na to aby tady jen tak volně pobíhali
A do všeho čemu nerozumí se srali

KONAJÍ SE KRVAVÉ A HRŮZNÉ OBYČEJE. Kdykoliv a kdekoliv, ne-
šalme se: žádají oprátku v hrůzném pomatení a zubožení, ja-
ko vysoké dobro. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

ZA MODLAMI náboženského a nacionalistického tmářství se ty-
čí opravdu všemocný Velký mýtus našeho století, bůh, který
zhltl všechny bohy, Fetiš, který vládne nad všemi fetiši, vlád-
ce Moloch, který se ukazuje jednou v podobě mračna koby-
lek požírajících sklizně ducha, podruhé jako odporný zápach,
který všechno prostupuje a činí vzduch času nedýchatelným:
Mamon. — Od svého prvopočátku dodnes nepřestal být surrea-
lismus magickým místem odporu, průhledným světlem od-
mítání, ironickým duchem negace všech těch slizkých proje-
vů mytologického ujařmení. MICHAEL LÖWY

JAN GABRIEL 

Denní zprávy z Marakéše 
Padni kam padni
Vrásky jak je potkáváme
Na samém konci světa

Když mlčíme podobáme se doutníkům

Přidat k náměstí rozškrtnutou sirku
Rozkvetlé bifteky
Noviny píší o tom jak horká je voda na Měsíci
Kdo všechno přežil v Marakéši
Nejsou to žádní hrdinové
Ale na fotografiích vypadají málem jako lidé
Než se opět ztratí ve tmě

I zdi občas šumí tím
Co se právě nosí

Rozházení chodci se samou nedočkavostí rozhoří

HLEDÁNÍ OKAMŽIKŮ SJEDNOCENÍ člověka a světa je nutně dopro-
vázeno kritickým postojem ke všemu, co takovému spojení
brání. Proto se autentický tvůrce nespokojuje s konstatová-
ním slasti, nýbrž zároveň protestuje proti společenskému
dláždění cesty do pekla dobrými úmysly, bez ohledu na to,
jestli v roli dlaždiče přistihne faráře, bolševika nebo demo-
krata s portfejí. Zloději a vrazi jsou všichni tři. 

BRUNO SOLAŘÍK

ZBÝVÁ BUĎ REVOLTOVAT, NEBO SE STÁT SVĚDKEM a úpadek civili-
zace mapovat s precizností přírodovědce, etnografa, etologa.
Nejlépe tyto oba postoje spojit. Jen tak lze dosáhnout toho,
aby se naše tvorba nestala zbožím. Nebo� smyslem jakékoli
tvorby by nemělo být nic menšího než změnit svět (K. Marx)
a proměnit život (A. Rimbaud), jak hlásali už ve třicátých le-
tech surrealisté — a� to zní v současné době sebeutopičtěji. 

JAN ŠVANKMAJER

Bill Howe: Věšení, 2001
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FRANTIŠEK DRYJE 

Mladí lidé
Takové VELKOMĚSTO!  
Ulice chodníky hotely na suchu hotely na vodě 
Chodníky ulice
kam dohlédneš 
kam nevidíš — 
...MLADÍ LIDÉ

Říkal jsem si tenkrát kde se tady kurva kolem noci berou? 
Odkud se zjevují ti chlapci a dívky s dlouhými vlasy 

na hlavách? 
(A to jsme na začátku SEDMDESÁTÝCH let!)

(Jeden z nich jak mohu dosvědčit blil ovšem v šedesátém
osmém na Hlavním nádraží)

Chodil jsem mezi nimi noční vítr mi tekl po zádech 
Někde se pálila kaše (ale to sem nepatří)

Bylo to vzdálené jak závan z pouště KALAHARI

Náměstí noc ráno večer noc náměstí
V kuželech zářivkových plastů lesknou se šedé paláce
a orosené rudé výkaly 

Krátký rukáv dlouhý rukáv a nová blána 
ze škody velmi MLADÁBOLESLAV
Někteří z fotbalu jiní na fotbal
Někteří vyplňují dotazník jiní hráli na kytaru
te řvou 
Nakonec čumí
Vesměs už ponravili sametové na larvy
A neponravení?
Usedli na sud v útrobách a vaří vodu z vína

Ti kteří přicházejí z rozkvetlých zahrad pouště GOBI

Bylo jich pár s nimiž jsem vedl řeč:
— Kde leží hladina mezi psem a tichem? 
— Kudy se vchází do útulku v dlani? 
— Jak chutná řízek ze smirkového plátna?
— Proč je mi nemilý úsměv starého černého vypadlého 

(ach tuze) vypadlého vlasu?
— Kolik se vejde jehel do břicha jednorožce který se zrcadlí

v okenním skle když lampář rozžíná 
svůj neslunečný den?

— Proč čtyřka vlevo na hoře tak nezakrytě mlčí?
— Kolik je propastí v podpaží slaných dívek?
— A kolik nepřátel v tanečním kroku mistrů? 
— Proč listí stromu usychá a zavčas neodlétá na jih?
A ovšem: život erotický 

Ale co ostatní? Co ti MLADÍ LIDÉ?
Později jsem se dověděl že... na KONCERTY!

Martin Stejskal: Všechno, co nám byl čert dlužen, 2008
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— Noviny psaly vepřový uzený:
— jak blbej potkal chytrýho a hluchej povídá
— jak musíme nesmíme založíme protože kvůli soutěž bude
— kolik je hodin touhle dobou
— aby se splnilo až bude dobře i kdyby potíže
— aby tak narušitelé nebo bude zle
— co dělá KARELGOT když zrovna nezpívá
— proč není když bylo aby pak nebylo pozdě
— brigáda už také není žádná barikáda
— a MLADÍ LIDÉ v zásadě jádra zdravá
— ta nová samoobsluha na LAHVÁČE s housky a bublinkama

— tisíce pracujících a jeden soudruh prezident
— nekrade nekrade okrádá maminu
— a do vinárny jenom když máš PAMATOVÁKA

To byly časy pravil ZARATHUSTRA

S dobrými starými 
mrtvými nemrtvými 
bylo mi líp

Stále však nevím co ti MLADÍ LIDÉ někteří 
spali ve SPACÁKU na schodech do ČINOHERÁKU
to kvůli frontě na lístky
co budou prodávat zítra aby tak LANĎÁK
Stejně tak spávali fotři a starší sestry (jen o pár let dřív)
ve frontách vedoucích
k svatému grálu (těch prvních slavných) praček

TATRAMAT

Co jsem měl dělat? 
Vždy� už mi bylo pětadvacet
— inu stáří je stáří
A za chvilku jen co bys přečet stránku z MALDORORA 
z hospody odnaproti přikulhá stará zkárovaná Třicítka
a jednu ti natáhne

A zase MLADÍ LIDÉ kolem nás
To nemůžou být ti samí říkal jsem si ale vypadali tak

A já mám celý život před sebou
za sebou s sebou a pod sebou
A přece zbytkem doutnajícího oka
pornograf slov už propaluje víčka
seismograf vyvádí jak rozehřátá svíčka
...a rudý střechýl zvolna dorůstá

Udržet pozornost je často těžší než 
jazyk na vestě 
moč na správné straně mince
vedení spadlé na zem na domácím ledě
a vrabce v hrsti ptakopravce kočky
za každou velkou cenuEva Švankmajerová: mediumní kresba, 2003
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i kdyby ji stanovil auditem
samotný BŮH OKEC

A pořád stejní noví MLADÍ LIDÉ!
Kde berou peníze ptal jsem se v duchu
Těžko říct
Kapavku například
Ale to je jiná jářku sestra blasfémie
a bratr hraje večer za NÁROĎÁK

Přišlo mi — nakonec
Že zrazujem i to co není
Kolikrát jsem se omluvil i z ráje mladých BURČÁKŮ — 
BŮH OKEC okecával svoji zahrádku

Jsou lidé —  věřte nevěřte —
tak něco mezi láskou svobodou a poesií
a černou jízdou zlatou noční tramvají
když ze tmy parku mlčí mrtvý skřivan
oharek v sevřených vnitřnostech partyzána
a vylomený jazyk 
chvějivě schoulený na lesklé kolejnici...

A roky ubíhaly vleže
Kdo myslíte že objeví se letos?
No ovšem: MLADÍ LIDÉ!
Fungl noví 
ZÁRUČÁK v pazourech a skelnou vatu v nose
napřesrok budou už hezky na HERÁKU
a za pět let jim (možná) upadne i pěna od piva

Už toho bylo dost!
Právě jsem nakopával zpocenýho dědka
neb mi cpal ke čtení cirhózu svých jar když... 
Přilétla REVOLUCE k nám
na čerstvých křídlech (konce) dějin

— Mladí lidé říkají hovadiny
— Staří lidé říkají hovadiny

Kde leží v pravdě lež nějaké svinské generace?
Proč mě už třicet let nudí stále stejní lidé?
Nesmysly druhů bližší než košile?
To už si radši — BŮH OKEC promine — poslechnu nějaký

KONCERT!
Ty prej sou dobrý
(...alespoň říká Bertrand)

fragment

INFANTILISMUS SOUČASNÉ CIVILIZACE JE SMĚŠNÝ, jenže ta směš-
nost není ničím ve srovnání s důsledky onoho hračkářství:
s destruktivní  regresí, s vražedným šílenstvím, kterým tato
civilizace řinčí ve všech koutech světa. — Namísto toho sur-
realistický tvůrce dosahuje svou infantilně obsedantní de-
strukcí dialektické „regrese“: milostné a tvůrčí uspokojení jej
osvobozuje od běžné potřeby přímé identifikace s civilizač-
ními vzory, ústící do nekonečného koloběhu neurotické
agresivity. BRUNO SOLAŘÍK

LIDSTVO HLEDÍ NA SVÉ MOHYLY... a nemůže si na nic vzpome-
nout a je celé rozčílené, že zase nic nechápe. Uděláme něco
dobrého a uklidníme ho. — Drazí, všechna ta vyobrazení,
všechna ta monstra a pomníky nechodily, protože… neměly
klouby. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

Jan Švankmajer: Muž upozorňuje manželku, že došel toaletní papír, 2008
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PO PRAVDĚ ŘEČENO víme dobře, že Pravda, která vyžaduje
„zpevnění“ pojmem, nemůže vycházet z ženství. Ne snad že
by žena lhala: ona prostě ví, že pravda je jen momentem ne-
pravdy, nebo spíš dutým prostorem, který rozevírá okruží
řas, když pohled zaměřuje své žihadlo. — Tak žena vyci�uje,
co se to krčí v těch nejuspořádanějších promluvách, a brzy je
hotová se strháním masek všem vztyčeným modlám, zahale-
ným bohoslužbami zbožštěné moci. 

MARIE-DOMINIQUE MASSONI

KDYBY NATO OZNAČILA ZA VINÍKA například balkánských válek
„národní hrdost“, mohla by to definitivně zabalit. Co by jí asi
tak zbylo k oblbování mas? Univerzální posvátné civilizační
hodnoty? Lidská práva? Svoboda? Demokracie? No, možná
peníze, řeklo by se. Ale vzpomeňme na pád Říše římské. 

FRANTIŠEK DRYJE

Jakub Effenberger

*
I plíseň na zdi usíná s novinami pod hlavou
stočená jako věnec buřtů v řeznictví,
kam podle pověstí chodil nakupovat tatíček Masaryk
V bezzubých dásních svírá zuby pily

— těm patří budoucnost a sympatie lidu
zalezlého do krabičky od olejovek
Když bude pršet, neotevřem víčko
Když bude vánice, alespoň se zahřejeme
Na dně závěje,
na asfaltové silnici
na úkor vzduchu, který by mohl roztrhnout plíce
posedlé po nadávkách,
lovených z pytle se shnilými bramborami
a s trikolórou na krku,
jímž běhají libovolná mocnářství závod na jedno kolo
— dovnitř a ven — 
zatímco klokanímu národu poskakují kapsy nadité úspěchy,
za něž by se styděl poslední thajský opilec

Leonidas Kryvošej: Kurýr, 2010

Přemysl Martinec: Obraz nepřítele (sen o komiksu), 2001
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BLAŽEJ INGR

Poptávka
Kapesní zloději zavazují dámské šněrovačky nejdovedněji.
Jistě si umíte představit hladového vlka v podprsence.

— Fuj, Karkulko!
Žrádlo se nedá opatřit chtivými pohledy. Prodavačky stojí

dlouhé fronty na zákazníky a červenají se. Ve frontě si člověk
popovídá nejlépe. A kost psovi hozená je dvakrát hozená.
Držte se proto raději pohromadě a toho pána, který má v no-
vinách výstřižky pro oči, si nevšímejte. Třeba je nemocný a je
na něm spousta bacilů.

Na jaře člověk vůbec snadno chytí infekci.
Na chodníku před kinem Kapitol se například už druhý

týden povaluje stokoruna.

ČELÍME-LI PŘED NEZNÁMÝM, novým, před nemilosrdnou vý-
zvou imaginaci ze strany nepředvídatelnosti předvídatel-
ných chaosů, které přináší vpád událostí sledující lidský
osud, nějaké lekci historie, pak je to ta, která klade otázku
schopnosti kolektivní morální odolnosti překonávat nehody
a pasti tragična, jež jí jsou cynicky nastražovány.

PAŘÍŽSKÁ SURREALISTICKÁ SKUPINA
(GROUPE DE PARIS DU MOUVEMENT SURRÉALISTE)

NENACHÁZÍ SE ČLOVĚK, který kdesi mezi pohotovostí a katastro-
fou zápasí s prudkým zhoršováním vlastního parazitismu, v si-
tuaci, kdy musí nejprve od sebe sama vyžadovat netoliko pro-
měnu a ve svých vlastních sociálních vazbách netoliko změnu,
nýbrž radikální odklon? MICHEL ZIMBACCA

MŮŽE ČLOVĚK PODNIKNOUT GENERÁLNÍ ÚTOK nejen na jistoty, kte-
ré mu vnucuje nepřijatelná vnější represe, ale také na své vlast-
ní vnitřní jistoty? Postavit sebe sama ke zdi, rozumíte, a bez
milosti do sebe sama pálit ze vzdálenosti deset kroků? — Mimo
jiné by to bylo užitečné i proto, aby byl člověk včas připraven,
až se zvedne nová vlna masových a krvavých změn v sociál-
ním tělese. Připraven k tomu, aby dokázal jednat ve smyslu
podvratných pramenů oněch sociálních pohybů, namísto aby
se v emotivním furoru začal stavěl po bok eschatologických
nadstaveb, které se s nimi dočasně svezou, aby se vzápětí staly
jednak písmeny slabikářové abecedy „revolučních tradic“,
a jednak praktickými oporami autoritativních režimů. — Leč
nezoufejme. Pod rajskými stromy abecedy se řítí dravý proud
rovnic. Nemilosrdných rovnic, před jejichž rezultáty se budou
třást nepřátelé svobody v každém z nás. BRUNO SOLAŘÍK

PŘEVEDETE-LI NAPŘÍKLAD MARXISMUS do obecné roviny mýtu,
pak se zde jedná o „moderní“ pokus definovat prastarý mý-
tus o znovunalezení ztraceného ráje, o touhu po sociálně
spravedlivé společnosti, po rovnosti mezi lidmi apod.
Marxismus přeci nespadl z nebe. Je to jen zatím poslední ob-
raz tohoto utopického mýtu vlastnímu celému lidstvu. Ne-
smíme se nechat zmást tím, že se marxismus odvolává na
vědu. Stejně tak jako u předchozích pokusů jde o utopii. Ne-
smí nás přitom zmýlit ani krvavá stalinská realizace tohoto
mýtu, ani její krach. JAN ŠVANKMAJER

Jan Daňhel: z cyklu Krajina a revoluce, 2006
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„REVOLUCE“ ZNAMENÁ PRO ASTRONOMY již od roku 1727 rotaci
nějakého tělesa okolo jeho osy.

Pro nás znamená revoluce pravý opak: přerušení jedno-
tvárné rotace této pseudocivilizace kolem ní samé, zlomení
její osy jednou provždy a vytvoření příležitosti pro jiný po-
hyb, pohyb svobodný a harmonický, pohyb civilizace vášni-
vé přitažlivosti. PAŘÍŽSKÁ SURREALISTICKÁ SKUPINA

(GROUPE DE PARIS DU MOUVEMENT SURRÉALISTE)

SURREALISTICKÁ UTOPIE NENÍ PROSTÁ NADĚJE v nepravděpodob-
né, ale reálná práce s nemožným. Utopie se v konkrétní praxi
stává realistickým hlediskem, uchvacujícím skutečnost,
uchvacovaným skutečností ve smyslu rytmického automatis-
mu kamene, stromu nebo člověka. BRUNO SOLAŘÍK

ŽENSTVÍ, ČERNÁ ZEMĚ NAVYKLÉHO KLIDU, dokáže i zavýt vzte-
kem. Uvolněme zátky pokaždé, když můžeme, a nechme se
unášet přívaly lásky. Nebume drobnými střádaly svých ži-
votů.

Tichá voda břehy mele... Uvnitř našich hotových frází se
skrývají slova, která podemílají jejich významy. Sudička, vy-

hnaná a odsouzená do podzemí, podkopává to, co je dáno,
a trhavinou uvolňuje osud, podobna granátovému jablku,
které ve zralosti, z hlubin pod svou ztvrdlou kůrou, výbušně
uvolňuje červeň skoro černou, zatímco v dole, kde je počátek
hledání zlata času, ženství potměšile klade nálože. 

MARIE-DOMINIQUE MASSONI

KAŽDÁ UTOPIE STAVÍ PŘED LIDSTVO NOVÉ ALTERNATIVY vývoje. Staví
možné proti skutečnému. Navíc utopie — jako produkt všemo-
houcnosti touhy — usiluje o svou realizaci. V tom tkví síla každé
utopie. Nutno dodat: nevyzpytatelná síla. JAN ŠVANKMAJER

Jan Kohout: I sfinga je jen parazit, na kterém hostují podprahoví korýši,
třeba škvorka bambulová nebo rybář periskop, 2009

Lucie Hrušková: Dračí zámotek, 2010
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Subverze

JAKO BYCHOM SI JAKSI NEUVĚDOMOVALI, že tady pořád všude
chodí ideologie a její mluvčí různě kostýmovaný. Nechci
nikoho vylekat, ale tentokrát prý s mnoha rituálními tre-
nýrkami. Všichni tušíme, že takový se může dožrat, třeba
i pro ty linie a výrazy, co jsme vytvořili. 

EVA ŠVANKMAJEROVÁ

PŘEMYSL MARTINEC 

Ratata
Jedu vlakem, myslím si, že jsem klid a laskavost sama, tře-
ba i jsem, ale ten vztek a nasranost ve mně někde je, a ve
vlaku je všude. Kdo se má na ty lidi dívat a kdo je má po-
slouchat. Támhletomu tak proseknout hrdlo srpem, reza-
vým pokud možno, a támhleté udělat díru do hlavy pěstí
(chtělo by to asi takovou železnou rukavici rytířskou, a� se
ví, že rytíři ještě nevymřeli). A tomuhle hlavu rovnou utrh-
nout. Zavřískli by, splaskli, něco hnusnýho by z nich vytek-
lo a byl by klid. 

Taky se ten vlak tolik courá a nemůžete šlápnout na ply-
nový pedál, takže šlápneme tomu dědkovi na krk, nebo ales-
poň na kuří oko. 

Železnice má v sobě už od začátku něco agresivního, želez-
nice, želez-niční, železo-ničení, slavná koloniální minulost,
tady vám vezeme civilizaci, vy vopice, začátky hromadné
přepravy — hromady uhlí, obilí a jiného materiálu, hromadné
zájezdy na hromadné popravy, zpáteční jízdenky si nekupuj-
te, koneckonců je ani nevedeme. 

A taky se tam te	 líhne hodně toho zmutovaného hmyzu,
malí elektroničtí pavoučci, ozrutné elektrické lokomotivy,
bzučí, bzučí, šmejdí všude nebo někde číhají, a pak vás
uštknou, pokousají, bez varování, chlamst.

Taková parní lokomotiva, ta se musela nejdřív rozžhavit,
rozzuřit, supět a funět, jak se v ní praly oheň s vodou, zaje-
čet, zařvat, než vyrazila do útoku, jinak by bouchla vzteky.
Jsou mi z celé železnice asi nejbližší, sopky na kolech, škoda,
že vyhynuly. Občas sice nějakou předvedou, ukážou v akci,
ale zombie jako milenka, to už není to.

BRUNO SOLAŘÍK 

Mariáš
Předpokládáme-li, že celé dosavadní dějiny jsou pouze vý-
čtem navzájem se násobících politicko-kulturních fragmentů,
jejichž kontinuita je nutně funkcí interpretační fabulace his-
toricko-filosofických a uměnovědných systémů, odhaluje se
před námi veškeré snažení vědeckého ducha o globální syn-
tézu jako přetržitý sled výčitek svědomí, přičemž pod pojmem
svědomí je zde chápáno těch několik miliard dějinných udá-
lostí, které nebyly nikdy zaznamenány prostě proto, že zača-
lo náhle pršet a Masaryk dostal chřipku. Tak se kupříkladu
nikde v sociohistorických analýzách od antiky až po dnešek
neobjevuje ani zmínka o tak obrovském kontinentu, jako je
Asie. 

Karel se zarazil, škrtl Asie a místo toho napsal Ma	arsko. 
Potom vytočil číslo a řekl do mluvítka: „V budově hlavní-

ho nádraží je uložena bomba.“

Jan Kohout: 
bez názvu, 2005
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JOSEF JANDA 

Stručné dějiny lidstva
Občas si pár lidí usmyslí 
že z gruntu změní svět 
Pochopitelně k lepšímu 
A potom zkurví co se dá 
Stalo se to už tolikrát 
že je to vlastně klišé

SOUČASNÁ UMĚLECKÁ SCÉNA postavila před umělce lákavou vi-
zi: jak být „avantgardní“ a zároveň bohatí, a ještě být spole-
čenskými celebritami. A tak vznikají „velcí umělci“ součas-
ného uměleckého trhu. Jejich autenticita a svoboda tvorby se
rovná jejich morálce. Falešní šamani vytvářejí zase jen faleš-
né mýty. JAN ŠVANKMAJER

SNADNO SE OSOBA STANE RAŠELINOU a lehko se z močálu nedo-
stane nikdo. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

VE DRUHÉ POLOVINĚ DVACÁTÉHO STOLETÍ došlo k zajímavému
paradoxu. Proti jakékoli subverzi se oficiální kultura začala
chránit tím, že pod svá ochranná křídla dokázala zahrnout
prakticky cokoli. Nutně muselo přijít jedno: ztráta soudnosti.
Tato situace však vyhovuje světovému  kšeftu s uměním. Za
horentní sumy se dá střelit kdejakej eklhaft. Taková je realita.
— Pro nás je však tato krize irelevantní. Svobodný tvůrčí čin je
vždy ryze svébytnou akcí a již tím je svou povahou podvrat-
ný. Proto nemá cenu přespříliš naříkat nad tím, že doba je zlá.
Nikdy jiná nebyla. Důležité je dělat si věci po svém a nene-
chat se znechutit čachráři a hlupáky. JOSEF JANDA

JAKUB EFFENBERGER 

*
Už jsou to i manageři,
kdo se kouří z kanálu
vrcholoví jak elektrárna pod Vesuvem,
s rukavičkami jako šoféři posledních čtyřkoláků
Řídí zeměkouli dotyky svých tykadel
ještě že jen tu svoji,
na kterou mohu jenom přispívat
a nemusím si ji nechat cpát do prdele
jako lepkavý bonbon všemocnosti
nad několika lejny seřazenými

do přehledného grafu

Možná budou i tančit
jako sveřepý elegán Emanuel,
protože lejno, od kterého to nikdo nečekal
posunulo křivku 
tak vysoko, že vyrazila okno
a s takovým úspěchem nepočítala 
ani dlouhodobá prognóza
v pytli pod premiérským křeslem
Možná napošesté vezmou na večeři někoho,
kdo by se z nich napotřetí měl pozvracet
jako z druhého tajemníka prvního výboru
strany, na kterou si pamatujeme z doby,
kdy husa měla nominální hodnotu

Eva Švankmajerová:
Surrealistická osoba,
která ztratila tvář,
1995
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SPOLU S PÁDEM STALINSKÉ BYROKRACIE na Východě a se zhrou-
cením revolučních ideologií, jež tak dobře sloužily k udržení
rovnováhy společenského systému, se kapitalismus ocitl sám
naproti sobě, ve slepé uličce vlastního úspěchu. Čím více uni-
fikuje planetu, jak ji nepříčetně sytí zbožím, tím více faleš-
ných roztržek potřebuje, aby odvedl ty, jež vykořis�uje a je-
jichž existenci pustoší, od myšlenek na přímý střet. 

PAŘÍŽSKÁ SURREALISTICKÁ SKUPINA
(GROUPE DE PARIS DU MOUVEMENT SURRÉALISTE)

EVA ŠVANKMAJEROVÁ 

Úmysly
Matka příroda se zlověstně dívá do obrazovky
nebo se jen tak cize
zlomyslně leskne čísi oko
asi žárlivé staré svině.
Takové té vyparáděné mrchy,
které dech páchne po zvadlých pugétech
Taková ta kráva nebezpečná
v červeným kabátě a
bez vzdělání, bez něhy
bez povinností, bez iluzí

JOSEF JANDA 

Škoda každé která padá vedle
Zavoláte-li na toto číslo
Naše zásahová jednotka okamžitě vyrazí
A� jste kdekoli
Jsme u vás do pěti minut
A rozbijeme vám hubu politicky korektně
Pracujeme ve dne i v noci
celých pětadvacet hodin denně
i s přestávkama
Spokojeně seřezaný zákazník je pro nás
tou největší odměnou 
Naše bezpečnostní agentura
Nakopat a zmlátit
se těší na vaši spolupráci

SURREALISTÉ DOKÁZALI OBJEVIT mohutný inspirační zdroj poe-
sie. Lze říci, že v okamžiku, kdy přisoudili iracionalitě nevě-
domých projevů a nevědomé touze básnickou hodnotu, kdy
objevili poetické kvality manifestního snu stejně jako symp-
tomů a produkcí duševního vyšinutí, bezpochyby vyhlásili
boj všem formám akademismu, omezené morálce a karte-
ziánskému rozumu, ale zároveň napomohli ke stržení masky
z tváře toho světa, který reprezentuje západní myšlení a civi-
lizaci. ROMAN TELEROVSKÝ

Guy Girard: Labyrint Johna Dillingera, 2009
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SURREALISMUS, JE-LI TO JEŠTĚ TŘEBA PŘIPOMÍNAT, se nikdy nepo-
važoval za avantgardu, nýbrž je prožíván jako projekt civili-
zace, která bude vášnivě jiná. 

PAŘÍŽSKÁ SURREALISTICKÁ SKUPINA
(GROUPE DE PARIS DU MOUVEMENT SURRÉALISTE)

SNAD SE TO BUDE ZDÁT PŘÍLIŠ PRAGMATICKÉ, ale je třeba se jed-
nou provždy rozloučit s myšlenkou, že tato atlantická civili-
zace se dá nějak zachránit, a� už proletářskými revolucemi
nebo regresí ke katolictví nebo prvotnímu křes�anství. Je tře-
ba zříci se zodpovědnosti za ni. JAN ŠVANKMAJER

JOSEF JANDA 

Jurský park No. XXL
Jsme patrně na stopě velkého predátora 
Soudíme alespoň podle hromady trusu 
s charakteristickým pachem 
ve které uvízl náš terénní vůz
- - - - - 
Dále zpráva nepokračuje

KATEŘINA PIŇOSOVÁ 

Předehra
Mé břicho je vysázené porcelánovými kostkami 
chomáče mé kůže zmačkané v zástěře 
uvázané kolem ebenového špalku 
průsvitný talíř posazený na mém čele 
v místě, kde je namalována hvězda a tetřev 
Má hlava ponořená do jakéhosi hvozdíku bílé barvy
Někde je slyšet padat vodu 
myslím že to jsou vodní bubny potažené lidskou kůží 
lidí s ebenovými zadky
a tetřevů s ebenovýma očima
Sedím v řeznictví a koušu do stínu své ruky
chvíli vypadá jako opra� a chvíli zase jako vejce
ebenová vejce lidí s ebenovými zadky
předehra bubnů z lidské kůže, kolem nichž teče voda

JAN RICHTER 

Nerozhodnost generála Medka
Generál Medek náhle vykřikl v netušené extázi.
Já byl ovšem i nadále ztracen na lesních cestách, které byly

plné kořenů, jakoby vyrůstajících z jeho úst, jež po bohaté
večeři sklouzly k jakémusi nezřetelnému bručení.

Mdle, bledý v tváři, sledoval stínohru na zdi. Sledoval stíny
svých synů, v jejichž vousech se schylovalo k malé tragédii.

Za okny se blížila noc a na obzoru se pohupovaly svítilny
pohraničníků.

JOSEF JANDA 

Obezita
Obezita je nezdravá a taky neestetická
To vám dneska řekne každej Navíc
co se ale příliš nezdůrazňuje je fakt
že tlustý děti špatně hořej

Padá padá
Padá padá letadlo
Dívejte se děti
Kde se asi rozprskne
Kdo v něm všechno sletí

Kathleen Fox: Schovej se, válko, 2002
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Epolety. Jak rezolutně si to třímal na pochod. Ohvězdič-
kované epolety nabubřené postavy ho jak odrazová sklíčka
oslepovaly, k nohám mu lidé padali na místě písku a bezna-
děje. Za jeho chlapeckou tváří bez vrásek i bez jakéhokoliv
náznaku ochlupení, snad vyztužené tukem, v jeho očích, kte-
rými se díval už léta na svět, co mu bezpochyby patřil, které
schovával už dávno za temné okuláre, co mu spadly z tváře
až v noci, když se před vlastním chrapotem otočil na bok,
v těch očích, které už nikdo na vlastní oči neviděl, ani němé
dívky, ani slepí chlapci objednaní z Ruska předem a přes in-
ternet, v těch očích, když se sám podíval do zrcadla, ráno ne-
viděl nic jiného než strach a hněv z něho čerpaný. 

ANDREW LASS

KRISTÝNA ŽÁČKOVÁ 

Příběhy c. k. kanceláře
cenzura klepe si na čelo
že už ani ona nic nevydrží
spílá svému nechvalnému povolání
jsem protěžovaný srpek měsíce
šeptá mi
nezakrň!

i když všechny mé buňky daly se
na zběsilý úprk
před bolestí
jak budu vypadat, říkám jim
vy nevíte, co to je
prokazovat se denně vlastní 
dostačivou materializací
a to její předstírání
to je teprve bolest!
jsme mírumilovná pořekadla své doby
tak proč ji máme snášet?
všechna originelní řešení
jimž přicházíme na kloub
byla vynalezena
za účelem zahnat bezmoc
aby tato vrátila se oknem
a korunovala výsledek
srp cenzury vysekal díru do dutiny lebeční
proč tak neohrabaně ptáme se
tuto práci vykonati lze pohodlněji sekerou
všem buňkám vysvětlit: nic se neděje
každý den není posvícení
naopak zatmění na blízku
nebo� cenzura bere si dovolenou
co potom? 
je vůbec čeho se bát?
ničemu natož dobrému přece neslouží
a přesto ozývá se bublající tušení
jakoby právě ona držela buňky pohromadě
a její prázdniny, radost pomyslet:
jde cenzura na vandr a potká báseň
mám volno, řekne si 
a bez čtení ji sežere
jestli zleniví, bude takto vykonávat i svou práci 
bude pak méně bolesti na světě
materializace už nebude 
tak namáhavá a trapná
budeme všichni (aspoň před sebou) 
vypadat dobře
slibme si to

Thomas Mordant: Cikáni, 2010
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JOSEF JANDA

Vypravuj babičko pohádku
Vypravuj babičko pohádku
tu o mluvícím hovnu a zlatém kapradí
a jak vám po válce zbyla ve sklepě
dřevěná noha německého plukovníka
ke které se nehlásily ani vítězné mocnosti
přestože jste ji poctivě odevzdali na národním výboru
a nesežrali i když tenkrát byla bída

Vypravuj babičko pohádku 
tu o jasném slunci a soudruhu Stalinovi 
jak chudý zedník do strany vstoupil 
udal i vlastní slepice že zanášejí 
tajemníkem na okrese se stal ke štěstí přišel 
a ani náš uran který byl vždycky pro mír 
mu v tom nezabránil

Vypravuj babičko pohádku
tu o vlku a o koze
jak se ze soudruhů stali přes noc kapitalisti
a vědecký světový názor se změnil
mávnutím čarovného proutku
v neviditelnou ruku trhu
která si co zbylo strčila do kapsy

Vypravuj babičko dál tu hezkou pohádku

Kateřina Piňosová: Jak se pěstují pomocné ruce ve Třetím světě, 2007

JAN ŠVANKMAJER

Mezinárodní projekt 
znehodnocování měny

Vážení přátelé, od let buduji původní kunstkomoru,
k níž bych chtěl nyní připojit i numismatické oddělení.

Myslím, že nejdůstojnější způsob realizace takového
projektu reprezentuje sbírka přejetých mincí. Chtěl

bych vás proto požádat o zasílání takto znehodnocené
měny. Jde v podstatě o známou dětskou hru: na želez-
niční či tramvajové koleje se položí kovová mince a če-

ká se, až ji vůz přejede.

Jan Švankmajer: ze sbírky přejetých mincí, 2007
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Spindusi, Spondusi 

Univerzální dokončovací hra

Skupina česko-slovenských surrealistů a spol., 2011

Zadání

Tento nalezený obrázek, pod

nímž je umístěn počátek textu

jakéhosi dopisu, pochází z Vel-

kého zábavného kalendáře pro dům

i rodinu ze začátku 20. století.

Mám za to, že bude zajímavé

srovnat původní, už tehdy

dosti podivný projev s tvůrčí-

mi pochody účastníků hry

v době o sto let pozdější. 

JAN KOHOUT

Martin Stejskal

Roman 
Kubík

Kathleen
Fox

Jan Švankmajer
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Václav 
Švankmajer

Kateřina 
Kubíková

Bill 
Howe

Krzysztof 
Fijalkowski

75

František DryjeLeonidas Kryvošej 
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Přemysl Martinec

Ody Saban

Thomas 
Mordant

Jan Kohout
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Odtajnění

Ona kouzelná průpově� zní vcelku takto:

Zdržela se a počala čísti:

„Spindusi, Spondusi, Edipus, Polynnejkes, Klejsthenes, Ar-

tafernes, Aristofanes, Epaminondes, Pentakasiomedimnen!“

„Panenko Maria,“ zděsila se Nanda, „ale je to tvrdá řeč!

Ani se to nedá vysloviti; a to budu moci jenom čísti.“

Ano, trochu je to tvrdé,“ potvrzoval strýc, „ale vydatné.“

Nato se oba rozloučili a Nanda letěla domů jako vítr, říka-

jíc si cestou:

„Spindusi, Spondusi, Edipus“ atd.

Hned druhý den popadla ji zase zlos�, protože děvečka

rozbila hrnec a čeledín jí při tom pomáhal. Tu ovšem Nanda

na oba vylítla jako drak a již měla na jazyku pro oba vhodné

titulatúry: pro služku „krávo“ a pro čeledína „velbloude“; ale

naštěstí ji ještě napadl onen prostředek. Zdržela se a počala

čísti „Spindusi, Spondusi“; mezi čtením ji zatím zlos� přešla,

takže pak služce i čeledínovi za jejich neplechu jen mírnými

slovy domluvila. Za čtvrt léta se všude mluvilo: „Stal se zá-

zrak — Nanda již nekřičí!“

Kateřina Piňosová 

Bruno SolaříkRadim NěmečekDiamantis Karavolas

Ivan Horáček Andrew Lass

blok_02e.qxd  12.1.2012  8:17  StrÆnka 77



78

Konec civilizace

FRANTIŠEK DRYJE, BRUNO SOLAŘÍK 

Zázračné proti posvátnému
Mocenská uzurpace postavení vůdců, zaštítěná iluzí, že zastu-
pují boha na Zemi, zrušila přirozenou rovnoprávnost partici-
pace všech na společenském organismu — a nastolila „svatou“
povinnost lidu sloužit alibistickým vládcům (my, plural majes-
tatis, z boží vůle a ve jménu moci přikazujeme, zakazujeme...).

Náboženská zkušenost uctívání — která se stala funkcí této
„svaté“ povinnosti služby moci — je podstatně iracionální:

předmět uctívání je nedotknutelný, nelze o něm pochybovat,
tím méně diskutovat. Je jedno, zda jde o boha, o ideu či ideo-
logii, o osobu vůdce či populárního zpěváka (kult) nebo tře-
ba o sofistikaci ekosystému. 

Posvátné je v tomto smyslu vždy iracionálním projevem
absolutní (nekritické) úcty.

Je historickou zásluhou surrealismu, že dokázal přijmout
elementární (nikoli religionizovanou) iracionální zkušenost
člověka, a to v klíčovém pojmu nadrealita: nikoli dualita vyšší
a nižší skutečnosti, nikoli propast, ale kontinuita. Nikoli svět
jako projev vyšší substance, nýbrž svět jako jednota vysokého
a nízkého. Výrazem této jednoty je nesubstanční (tedy lidská,
vztahová) magie, která je souřadná s magií snu stejně jako
s projevy básnické imaginace; ta představuje hlubinnou (ne-
vědomou) lidskou schopnost dialektického uchopení reality
v její přírodní a mentální celistvosti. Nejde jí o rituální opako-
vání nějakého božského stvoření. Jde o kategorii navýsost po-
zemskou: o syntézu principu slasti a principu reality, o proži-
tek prolnutí člověka a světa, bez příkazů a zákazů despotického
boha (za nímž se vždy skrývá uzurpátor z masa a kostí).

Dnes není surrealismus jediným ani hlavním kritikem kla-

sického náboženského konceptu. Ba co víc: tento koncept již dáv-
no není z hlediska společenské hodnotové škály dominantní. 

Bez ohledu na všechny — formální! — asimilace podvratných
myšlenek ze strany dnešní „nereligiózní“ moci, bez ohledu
na to, že působení sféry moci je dnes proto také skrytější a so-
fistikovanější než dříve, funguje tato sféra stejně jako vždy:
jako prostředí manipulace, represe, vykořis�ování. 

Nejdelší biskupské berly z celého arsenálu Moci má dnes
svatá rodina technokracie, managementu a konzumu, která
používá všech prostředků pro likvidaci imaginativního a lid-
sky zodpovědného přístupu ke světu. Avšak pozor: pragma-
tismus dnešního sekulárního řádu je ze strany jeho apologe-
tů a uživatelů fakticky zbožněn a uctíván! O tom svědčí
přísaha konzervativních i liberálních ekonomů na neviditel-
nou ruku trhu stejně jako nedělní rodinné výpravy do chrá-
mů konzumu — supermarketů. Uctívání zlatého telete se sice
dovedně skrývá pod pláštěm sekularity, avšak pod tímto
pláštěm vládne i zde princip zneužití iracionálních impulsů

k mocenské exploataci člověka. 

Na desakralizaci (demytizaci) tohoto dnes dominujícího
principu pak mocenský systém logicky reaguje s podobnouKathleen Fox: Lotofág, 1995
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nesnášenlivostí, jako reagují klasická náboženství na akt sva-
tokrádeže.

Více než rouhání vůči předstíranému „bohu“ je dnes ze
strany česko-slovenského surrealismu slyšet kritika činů
reálného „císaře“. De facto však tato subverze proti mýtům
kapitálu a konzumu podkopává nakonec tytéž základy, na
nichž stojí... náboženství.

Pokud definujeme posvátno nikoli jako funkci tajemství
či zázračného poznání, ale jako cosi absolutně nezpochyb-
nitelného, jako iracionální uctívání čehokoli, tedy jako pri-
mární, úzkostně motivovanou restrikci imaginace — té
schopnosti, již nalézáme v základech odvěké lidské touhy
po svobodě — pak zde kritika, demystifikace, subverze, od-
halování absence kritického ducha stojí vždy na úrovni
svatokrádeže. Tato subverze zpochybňuje a odmítá nekri-
tickou adoraci jako neschopnost reflektovat iracionalitu (u vě-
řícího člena té či oné církve nebo u věřícího konzumenta
kapitalistických rájů). Zároveň zpochybňuje a odmítá tuto
nekritickou adoraci jako nástroj zneužití iracionality pro
všeprostupující samoregulaci moci. Bez ohledu na to, zda má
manipulátor na sobě talár kněze, oblek manažera, virtuální
hábit 3D technologa, či zda jej vůbec ještě dokážeme jedno-
značně popsat. V tomto smyslu, vůči nedotknutelným, by�
stále rozostřenějším totemům moci, je pro nás svatokrádež

(znesvěcení, zneuctění) jedinou možnou a jedinou legitim-
ní surrealistickou odpovědí.

JE TO S TEBOU NAHNUTÉ, naše stará dobrá civilizace, ale počí-
tám, že přece jen úplně neskonáš, něco z tebe zbude. I když
po všech plastikách, které tě čekají, už to možná ani nebudeš
ty, a nevím nevím, jestli za těchto okolností budu ještě prah-
nout po tvých požehnaných darech... Ale to je koneckonců
spíš jen můj problém. IVAN HORÁČEK

U KOHOUTA BAŽANTA ARGUSE došlo v průběhu evoluce k hy-
pertrofii loketních letek, zdobených velkými překrásnými
skvrnami v podobě oka, které kohout při toku roztahuje. Let-
ky tvoří druhotný sexuální znak, podle něhož si samičky vy-
bírají partnera k páření. Samice arguse totiž reaguje na dlou-
hé loketní letky kohouta vzrušením. Čím jsou letky větší, tím
je slepice vzrušenější a ochotnější k páření.

Jan Kohout: Komiks, 2005

Roman Kubík: Souboj titánů, 1999
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A tak nabyly letky — cestou přirozeného výběru — takových
rozměrů, že bažantovi znemožňují chůzi i létání, on se v dů-
sledku toho stává snadnou kořistí predátorů a hrozí mu vy-
hynutí. 

Obávám se, zda se něco podobného nestalo člověku s jeho
mozkem. Zda také nehypertrofoval do rozměrů, které už ne-
slouží k zachování druhu, ale ohrožují jeho samotnou exi-
stenci. Stále nové a nové produkty, které vytváří, nejenže už
nejsou k lidskému životu potřebné, ale vznikají na úkor ži-
votního prostředí, jehož devastace se rovná velikosti vnuce-
ného konzumu. JAN ŠVANKMAJER

ZBÝVÁ DOUFAT, ŽE NĚJAKÝ ZÁŠKUB „životních sil“ zastaví sebe-
vražedný běh našeho světa. Musíme se dovolávat všech
schopností, jichž se člověk zbavil, abychom se je konečně na-
učili ovládat a sdílet bez ješitnosti a studu. Teprve když člo-
věk nahlédne, že není středem vesmíru ani králem stvoření,
nýbrž že každé z jeho gest a každý z jeho snů je rovněž ozvě-
nou širších pohybů v makrokosmu, který ho obklopuje, teprve
tehdy bude schopen najít bránu, kterou lze vyjít ven.

V tomto ohledu máme ještě hodně co očekávat a hodně se
co učit od starých či obnovených mýtů, jako je třeba mýtus
„Velkých Průzračných“, který ohlašuje Breton, anebo od no-
vějšího mýtu „Gaiy — Matky Země“, jak jej popisuje lékař
a biolog James Lovelock. 

Tyto mýty zpochybňují princip pokroku. Doposud se totiž
uvažovalo o ekonomickém rozvoji jen z hlediska tvorby
a akumulace bohatství. Lidstvo i nadále věří v blahodárnost
ekonomického vývoje. Četné analýzy sice ukázaly, že ekono-
mický rozvoj má svůj konec a že jeho exponenciální pohyb
znamená zmizení lidských civilizací vlivem vyčerpání zdro-
jů, avšak člověk i nadále pokládá za svou budoucnost jen
uchovávání a rozšiřování ekonomických statků.

Mýty, které ohlašují Breton a Lovelock, mohou přispět k to-
mu, aby se skoncovalo s pojmem růstu a aby na jeho místo
nastoupil — coby ekonomický princip — pojem rovnováhy.
Stali bychom se prvky symbiózy, které respektují svého hos-
titele. BERTRAND SCHMITT

ZÁNIK DANÉHO CIVILIZAČNÍHO MODELU znamená vyčerpání ener-
gie, bolestné překlenutí vzniklého vakua a vplynutí do dalšího
modelu, který zahájí nový proces vynálezu téže tapety.

Euroamerický civilizační model ustoupil od pálení čaroděj-
nic — a nebezpečnou magii plnokrevného symbolu nahradil
virtuální svobodou pouhého slova. Slova, prosáklého naftou
z vemene zlatého telete.

Maršálu Wellingtonovi došli v bitvě u Waterloo adjutanti.
Už žádného neměl. Wellington tedy musel jako posly s roz-
kazy použít náhodné civilisty, kteří se nějakým zázrakem
připletli do bitvy: mladého Švýcara, prodavače knoflíků
z Birminghamu a jakéhosi obchodního cestujícího z City na
poníku.

To byly časy! Náhodný kolemjdoucí pobočníkem vrchního
velitele armády. — Dneska? Kdepak. To se dnes nemůže stát.
Dnes panuje mediální hypnóza TV monitoru, kdy náhodný
kolemjdoucí herec určuje vzorce chování většiny společnosti.

Proč se nevrátit k sousedským fidlovačkám? Proč neposí-
lat civilisty s bitevními rozkazy přes kopec jako kluky pro
pivo?

80

Bill Howe: 
Pan Edwardo

odešel a zanechal
nás Tomu, 2006
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Idealizace harmonického života předindustriální společ-
nosti, v níž se všichni lidé znali navzájem „po tváři“, zakrý-
vá její výrazný rys: neustálé podezírání, ukájené tím, že v kaž-
dé vesnici musel být alespoň jeden z jejích obyvatel takřka
povinně označen za nebezpečnou bytost. 

Po zániku naší zformalizované civilizace bude nový úsvit
živen hořícími hranicemi plnými čarodějnic a kacířů. Tomu
se říká pokrok. BRUNO SOLAŘÍK

JAK BUDE ZA STO LET? Člověku by se chtělo zapět píseň o věč-
ném míru, době lásky, štěstí, všeobecného porozumění a do-
konalého naplnění života každého z našich potomků a tak.
Stejně tak bylo by jistě možné barvitě vykreslit úděly očipo-
vaných polorobotů pod knutou globální velkočínské pro-
duktivity. 

Obojí je samozřejmě blbost, stejně jako jakékoliv jiné alter-
nativy, které bychom mohli vygenerovat. Všechno bude ji-

nak. Což ale zase není nic tak nečekaného: vždycky bylo
všechno jinak než jindy. 

Krom toho mne upřímně řečeno celá záležitost v zásadě
nezajímá. Dotyčné doby se nedožiji a velmi pravděpodobně
ani moje bezprostřední potomstvo. A příští a� se s tím patla-
jí, jak dokáží. Vzkázat jim mohu jen jedno: 

Eto vaše dělo. IVAN HORÁČEK

MÁM DVE VÍZIE budúceho sveta: 
a) pesimistickú — že kultúra v našom chápaní padne za obe�

civilizovaným, technicky vyspelým barbarom; 
b) optimistickú — že ví�azní barbari vytvoria recykláciou

trosiek zničenej eurázijskej kultúry zmes, odolnú proti jej prí-
padným recidívam, a postupne ňou zaplnia „prázdne krabi-
ce života“ — a takto sa začne nová, postkultúrna éra 
udstva. 

Ale či to bude už o sto rokov alebo neskôr, dnes �ažko od-
hadnú�. Isté je, že počiatky tejto éry sa už dnes jasne črtajú.

ALBERT MARENČIN

MĚL BYCH K TOMU TÉMATU takový pěkný sen o konci světa.
I když — proč konec a ne š�astné zítřky? Anebo oboje — konec-
konců ve správné apokalypse jde jedno s druhým. Snad
strach z budoucnosti, z těch změn pořád... 

Přemysl Martinec:
Transformátor,
2004

Roman Kubík: Pes páně, 1997
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Takže zpět ke křes�anským kořenům naší civilizace, ze kte-
rých vyrašilo to, co vyrašilo, bludné kořeny, obludné výsled-
ky, nebo jinde návrat ke kořenům islámským, o které zakop-
la při chrtích dostizích se západními psy... a zvířátka přes
kořeny dál žene les naježený. Třeba kořen mandragory; na-
pojíme se jeho extraktem a budeme tak plni duchovna, že
nám poleze ven ušima, o ostatních otvorech nemluvě (zatím
leze jenom krkem). Nebo vše vyřeší kořeny rovnice n-tého
stupně na počítačích n-té generace výpočetní techniky. (S to-
mu odpovídající degenerací lidského druhu.) 

Zkrátka: babky kořenářky všech civilizací a (sub)kultur,
spojte se!

A te� ten slíbený sen: 
Jsem na severním okraji zalesněného údolí. Strašlivá bouře,

stromy na skalách na protějším svahu se ohýbají pod nápory
větru, bije tam jeden blesk za druhým, až ze skal odletují bal-
vany. Náhle vše ztichne. Raduji se, že stromy přežily. Vtom
ale přijde mráz. Takový mráz, že rve stromy ze země i s ko-
řeny. Opět chvíle klidu, klidu nabitého zlou vůlí. A pak při-
chází od severu vítr. VÍTR. A to je konec, konec všeho. V ně-
jakém zámku na severu Čech, snad i v Zákupech, hýří
francouzští rokokoví šlechtici. Ještě nic netuší...

Co má tento sen společného se světem v roce 2105 nebo
se současnou fází naší drahé civilizace, také netuším. Ne-
mine rok, ve kterém by podle různých proroctví neměl na-
stat aspoň jeden konec světa — ale tak to tady chodí přinej-
menším posledních pár tisíc let. Taky se vždy najde
dostatek lidí, kteří v takovém podniku vidí jedinečnou
možnost, jak uplatnit své schopnosti, a rádi přiloží ruku či
hlavu k dílu. Tedy nic, co by bylo charakteristické zrovna
pro tuhle epochu. Snad jen, že máme opravdu nadějné vy-
hlídky, že se ideálu celosvětové katastrofy přiblížíme tak,
jak se o tom starým prorokům jen snilo. Dobrou noc. 

PŘEMYSL MARTINEC

EVA ŠVANKMAJEROVÁ 

Dopis
Sestro!

Je zase konec světa. Jaké štěstí, jaká radost.
Rozbily jsme stany a staly jsme se sebou samými.
Hranatá strohost uniforem, nebo násilný kolík, co se tento-

krát jmenuje totem, tady je a není, a také je ten a tam. Jsme te-
dy tady samy a máme zase pravdu. Několik mladíků, co jsme
odkojily a porodily, ty máme na spermie. Jsou to ti nejlepší.

Jakub Effenberger: Anděl zkázy, 1992Bruno Solařík: Zvěstuj Lakedaimonským, 2005
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Mají pevná záda, nikdy nepozřeli alkoholu. Nešilhají, a ani
nemají ten pysk. 

Alergické jsme hodily do řeky a ona je odplavila, jsme tu
samy. Úplně samy. Civilizace je ekologická a zdravotní. Dě-
kuji Vám, a hodně sester, přeje sestra. 

Pravda, ještě v jeskyni tam v horách, Tatry se jmenují, žije
stařenka, která „poznala muže“. A sloužila mu, samo sebou
se rozumí, do úmoru, v těch dobách strašně zářící vědecko-
-technické civilizace, blbá jedna kráva. Dosud jsme ji nechyti-
ly, zralá naše družko. Musíme, drahá sestro, dovoliti, aby se
ona spojila s jinými děvečkami a něco jim napovídala. Už ten
symbol toho chlapce, „Ježíši!“ mu říkaly, ten nám natropil,
než jsme ho odideologizovaly.

P. S. Taky tady bývalo nějaké sídliště, jako Pha se tomu ří-
kávalo. Už je to celé zplanýrované. A všude jsme nasázely
stromky. — Zdravím Tě, 

Sestra. Navěky Tvá.

DNEŠNÍ SVĚT SE VPRAVDĚ PODOBÁ bouřlivému moři, plné-
mu dravých ryb, které požírají jedna druhou, každá
podle síly své. Velké požírají menší a malé ty nejmen-
ší. Tak i na tomto světě požírá mocný slabé a boháč
chudé. Kdo odnímá chléb chudým, člověk krvavý je.
Ti, kdo se takto zpronevěřili zákonu božímu, neprá-
vem drží vládu a majetky. Pouze ti, kdo skutečně pra-
cují, žádají právem: Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.
Ale ostatní ho jedí jako zloději a lupiči. — Ale běda
vám, dravci, jež se sytíte krví poddaných. Již se krátí
dnové vaší moci, nebo� stojí v Písmu: Kdo nepracuje,
a� nejí. JAN ŽELIVSKÝ, 

KÁZÁNÍ V KOSTELE PANNY MARIE SNĚŽNÉ, 
PRAHA 1419

Jan Daňhel: Nazí Marxové, 1994

Guy Girard: Přelétavá smrt, 2001
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Jak bude za sto let

JAN ŠVANKMAJER 

Jednoho rána jsem se probudil a věděl jsem, jak bude vypa-
dat svět za sto let. Nebyl to sen ani jeho dozvuk. Byl to jaký-
si „vědoucí“ průnik do budoucnosti. Díra do času. Nejde te-
dy o futurologickou úvahu, rozvíjející možnosti současných
společenských trendů. Jde o zjevení budoucnosti:

V okamžiku, kdy se veškerý kapitál soustředí v rukou něko-
lika nadnárodních monopolů (rodů) a nebude již kam expan-
dovat a tyto monopoly budou natolik silné, že se nebudou
moci navzájem porazit konkurencí, tehdy začnou monopoly
nahromaděný kapitál investovat do jediné věci, která má sku-
tečnou hodnotu: do půdy. Začnou skupovat pole, lesy, pastvi-
ny, řeky, hory, ale i celé vesnice, napříč hranicemi současných
států. Vznikne tak nové uspořádání světa. Nynější národní stá-
ty se rozloží a na jejich místo nastoupí nové útvary, jakási „kní-
žectví“ (ve velikosti Lichtenštejnská nebo Andorry). Tak
vzniknou např. knížectví Tesco nebo knížectví Toyota, knížec-
tví Baumax apod. Na těchto územích začnou jejich majitelé po-
stupně zavádět nový feudalismus. Zavedou zde opět ekolo-
gické zemědělství, které bude zásobovat především „panský
dvůr“, nebo� nová „globalizační šlechta“ si na těchto územích
vybuduje svá honosná sídla, která si svým přepychem a vý-
stavností v ničem nezadají se sídly historické šlechty. Veškerý
průmysl bude vykázán mimo tato území. Lidé žijící v těchto
ekologicko-selankovitých oázách budou přísně vybíráni na zá-
kladě pracovně-psychologických testů. Musí být pracovití, po-
slušní, nekonfliktní, loajální apod. Jakékoliv provinění (vzpou-
ra, loupež, vražda) bude trestáno vyhoštěním (i s celou
rodinou) z tohoto „idylického ráje“ a předáním do rukou spra-
vedlnosti, která ovšem bude sídlit mimo tyto zóny. Velká měs-
ta a průmyslová předměstí nebudou součástí nových knížec-
tví, i když i ona budou také v podstatě ovládána
nadnárodními monopoly. V těchto průmyslových oblastech se
bude nadále rozvíjet svobodný „kapitalismus“ a „demokra-
cie“. Ovšem v divoké podobě, bez sociální sítě. Proto bude me-
tou prostých lidí — stát se občanem některého knížectví. Stát se
nevolníkem. V televizi budou probíhat všelijaké soutěže a rea-
lity show, jejichž nejvyšší výhrou bude právě možnost přestě-
hovat se na některé z těchto neofeudálních území. Přední

umělci a showmani budou zváni na knížecí dvory k návště-
vám i k dlouhodobým pobytům, podobně jako tomu bylo za
feudalismu. Prostí obyvatelé se budou věnovat jednak ekolo-
gickému zemědělství a jednak tradičním řemeslům. Budou
opět zavedeny kroje. V automobilech budou moci jezdit na
těchto územích jen příslušníci vládnoucí elity. Budou rovněž
zavedeny staré (ale i nové) obyčeje a zvyky. Církev se bude
starat o duchovní rozvoj a rozhled lidu. V jejích rukou bude
i primitivní školství. O pořádek na vesnicích a v městečkách se
budou starat obecní policajti (tak jako tomu bylo ještě v 19. sto-
letí). Jakési pořádkové polovojenské jednotky se budou starat
o klid na hranicích knížectví. Budou tyto hranice hlídat přede-
vším před ilegálními přistěhovalci a loupeživými nájezdy bez-
domovců z průmyslových zón a z měst. Vládnoucí vrstva se
zmocní genetického výzkumu. Celkem jednoduchou cestou —
tím, že tento výzkum bude financovat. Výzkumné ústavy
i s významnými vědci se přestěhují na tato feudální území.
Předpokládané výsledky výzkumu udělají z příslušníků vlád-
noucí vrstvy a z pečlivě vybraných osob (někteří umělci, věd-
ci, inženýři apod.) novou rasu nadlidí, fyzicky i duševně do-
konalou.

Naskýtá se tady úvaha, zda právě to, že tito noví nadlidé
budou geneticky upraveni tak, aby byli nejen fyzicky, ale

Roman Kubík: Vikingové jdou, 2004
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i duševně (duchovně) dokonalí, najednou nepocítí svou nad-
řazenost jako něco nespravedlivého, nebo� duchovní doko-
nalost by v sobě měla zahrnovat i cit pro spravedlnost a vy-
vinuté sociální cítění, a zda se právě z těchto nových nadlidí
nestanou nejvášnivější revolucionáři, kteří smetou globali-
zační neofeudalismus jako nespravedlivý a pokusí se koneč-
ně vybudovat Novou říši svobody a sociální spravedlnosti.

BRUNO SOLAŘÍK

Tak tedy máme rok 2106. Arktická civilizace (NATO-by-
zantsko-islámsko-indická) vně Velké čínské zdi dokonala
revoluční proměnu svého paradigmatu (hlavně díky nedo-
cenitelnému rusko-sibiřskému přínosu, tj. šamanismu a auto-
ritativnosti moci). Na úrovni pracujících sice dané para-
digma zajiš�ují formální alegorické rituály virtuálních
celebrit zrovna tak jako před sto lety, avšak na úrovni vlád-
noucí třídy tvoří základní operační paradigma spojení vědy

a magie do organického a funkčního celku po vzoru předvě-
kých společností.

Namísto prázdných krabic-ideálů svobody, rovnosti a bratr-
ství panuje moderní, zcela funkční model Ty vládni, ty vyna-

lézej a zaklínej, ty pracuj.

Bouřlivý rozvoj kultury, k němuž došlo, lze přičíst právě
otevřeně represivnímu výkonu moci: ten probouzí energické
tvůrčí hereze, zrovna tak jako snahu vládnoucí třídy o do-
opravdy působivou oslavu univerzality její síly.

Přemis�ování předmětů pomocí telekineze, které dnes ovlá-
dají miliony trénovaných lidí po celém světě, je oním di-
stinkčním znakem neuvěřitelného pokroku, který lidstvo za
pouhých sto let učinilo.

Každodenní kolize předmětů létajících po nebi ovšem zů-
stávají velkým problémem. Telekinetický boom bohužel
neutralizuje pozitivní dopady plynoucí z uvolnění pozem-Kateřina Piňosová: Tři sudičky, 2009

Ody Saban: Spojité nádoby, 2010
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ních komunikací. Dopravních nehod značně ubylo, jenže po-
čet úmrtí zapříčiněných pády sražených klavírů, skříní, tra-
kařů, hudebních skupin či těžítek z nebe způsobil v podstatě
jakékoliv vycházení na ulici značně riskantním podnikem. 

Navrhované zastřešování městských center a uzavřených
milionářských měst by brzy vyčerpalo veškeré rozpočty me-
gamonopolních vlád. Vzmáhající se chození komunikačními
kanály pod ulicemi neřeší příčinu problému. 

Prezident E Xon, pověřený správou Nejvyšší rady Arktic-
kého Svazu, přednesl letos v únoru projev, v němž načrtl
možné řešení: šlo by o eliminaci telekineze cestou účinné in-
doktrinace, vedoucí ke znovudosažení „telekinetické impo-
tence“ ve všech oblastech Zeměkoule (s výjimkou zaslouži-
lých vládců a vědomágů). Řízené používání telekineze by pak
bylo svěřeno speciálním společnostem s ručením omeze-
ným. 

Uvažuje se dokonce i o obnovení normálního leteckého pro-
vozu, tedy létání letadly (!), oprášení letiš� a vyškolení pilotů.

Takový krok zpět ovšem zase nesedí týmům, které náhra-
dou za telekinezi vyvíjejí samopalné mikrovlnky, jejichž meto-
da sborky a rozborky atomů je velice slibná: slon umístěný
do mikrovlnného hangáru v Reykjavíku je během zlomku

sekundy rozebrán a objeví se složený v hangáru adresáta
v Murmansku.

Úspěšný přenos slona mezi těmito dvěma milionářskými
megapolemi dnešního světa se již uskutečnil. Byl však napa-
den nejen militantními ochránci duší, podle nichž se do sborky
a rozborky atomů nevleze zvířecí (natožpak lidská) duše
a bloudí te� kdovíkde, ale též byl důrazně zpochybněn jinými
renomovanými vědecko-magickými ústavy, ba i dalšími zku-
šenostmi.

Přísný zákaz rozvoje a prodeje tohoto vynálezu je nako-
nec pochopitelný: stejně jako například před sto lety gene-
tické inženýrství, ani tento princip není dostatečně vyzkou-
šen. Poté, co se adresátovi v Yukonu objevila v mikrovlnce
namísto dívky z eskortní agentury hromada hoven, musíme
použitou metodu považovat nejen za dosud výrazně ne-
spolehlivou, ale přímo za nebezpečnou. Vynálezci sice vy-
cházeli ze slibného principu putrefakce, ten však měl být jen
první, by� nezbytnou fází přenosu. — Výsledek mluvil za
všechno.

Leč neztrácejme naději. Vždy� učený ještě z nebe nespadl.Leonidas Kryvošej: Sudičky, 1995

Leonidas Kryvošej: Přízrak Luny (záznam snu), 2006
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FRANTIŠEK DRYJE

Novověkou, racionalistickou (osvícenskou) civilizaci od
počátku sleduje — jako její reverzní součást — jedna zásadně
(temně) romantická, kritická reflexe — a� už je vyjádřena
v myšlenkových či tvůrčích počinech původních romantis-
mů či posléze v projektech takzvaných uměleckých avant-
gard — jež v mnoha ohledech (a s mnoha regresy) a v prů-
běhu času stále intenzivněji, sofistikovaněji a bezpochyby
i s notnou dávkou sarkasmu substituuje rozpadající se ná-
boženský diskurs. Německý expresionismus a poté dadais-
mus právě v této „revoltní tradici“ silně reagují na váleč-
nou manifestaci úpadku civilizačního optimismu a jeho
padlých ikon (racionalismus, stát, církev, rodina, vlast atd.)
a bretonovský surrealismus pak dílo zkázy dokonává. Jeho
cesta nebyla přímočará a je od počátku zásadně strukturo-
vána nejen zájmem o psychoanalýzu a hegelovskou dialek-
tiku, ale zejména o hermetismus jako zdroj v jádře, či spíše
v interpretační matrici ne-transcendentní spirituality, již
spolu s Ericem Voegelinem nutno chápat jako imanentistic-

kou. Ostatně surrealismus bývá od počátku označován ja-
ko „nová filosofie imanence“ (surrealita je v realitě, ani nad
ní, ani mimo ni, praví Breton) a právě zde — ukotven na
pevném podstavci freudovské antropologie, jejíž hygieni-
zační racionalismus ovšem bezohledně transponuje do vyšší,
surracionální dimenze — indikuje svůj nejhlubší myšlenko-
vý záběr. Tento rozměr surrealismu lze průběžně demon-
strovat na Bretonových konceptech jednoty snu a skutečnos-

ti, všemohoucnosti touhy, věštecké moci básně, objektivní

náhody, harmonizační triády Lásky, Svobody a Poesie, atd.,
aby posléze vyústil v projekt Nového mýtu jako zcela ne-
zbytné alternativy aktuálního kolapsu této civilizace
(2. světová válka), vůči níž už nelze přistupovat jinak než
z radikální pozice fourierovského absolutního odklonu.  —
Klíčovým znakem soudobé degenerativní fáze je dle Effen-
bergera formalizace civilizačních (psychosociálních, kul-
turních atd.) funkcí a hodnot: „...civilizace nezaniknou
zhroucením jejich ekonomických, sociálních a psychosociál-
ních systémů, nýbrž tím, že funkční, užitkové hodnoty

Leonidas 
Kryvošej: 
Hypnóza, 1996

Ivan Horáček:
Pokora, 1994
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těchto systémů se vývojově hypertrofují tak dlouho, až se
vyprázdní jejich reálná obsažnost, životní funkce se forma-
lizují, přestávají být hodnotovými funkcemi, ztrácejí reál-
nou životnost...“ (Effenberger, 1975).

Po kataklyzmatu 2. světové války už není dle tohoto au-
tora o čem mluvit — marxistický revoluční projekt se ukázal
příliš úzký a povrchní, nebo� nedokázal překonat či ale-
spoň reflektovat rozpadající se civilizační struktury. Tato
úloha připadla surrealismu: „Surrealismus vznikl a rozvíjel
se jako revoluční kritická opozice proti represivním silám
v sociální a psychosociální rovině života. Spatřoval-li
zprvu jejich kořeny v antagonismu třídní společnosti a zto-
tožňoval-li se s jeho marxistickou revoluční kritikou, shle-
dával je postupně ve stále hlubších polohách,  v samých zá-
kladech civilizačního konceptu... socialistická změna

ekonomicko-politického systému sama o sobě nestačí k od-
stranění sociální represe..., může pouze nahradit jednu for-
mu třídního antagonismu jinou formou... Zde už byl sur-
realismus nucen rozšiřovat revoluční kritiku buržoazně
kapitalistických forem třídní společnosti na vládnoucí civi-
lizační principy, které se svým vlastním vývojem stále pod-
statněji vzdalují autentickým funkcím reálných lidských
potřeb“ (Effenberger, 1976). 

Effenberger uvažuje v dialektických pojmech a kategoriích,
cílem, či spíše pohyblivým obsahem lidského ducha má dle
jeho soudu být překonávání antagonismu subjektivního
(vnitřní kauzality) a objektivního (vnější kauzality), a sice
a důsledně ve všech oblastech lidské aktivity (práce, milost-
ný život, věda, výchova, ekonomika atd.), i když tato idea je
plně v intencích bretonovské obecné subjektivity jaksi prvot-
ně generována ve zdánlivě výlučné oblasti umění: „Ukazuje
se stále stále zřetelněji, že že právě ta jeho část, kde se sub-
jektivní sbližuje s objektivním, kde nejsubjektivnější vize se
prezentují nejpředmětnější znakovostí (Bosch, Novalis, Rim-
baud, Lautréamont, Apollinaire, Breton) nabývá na aktuál-
nosti a komunikativní akutnosti před koncepty absolutistic-
ky spjatými s racionalismem nebo iracionalismem. V tomto
magickém, fantastickém, imaginativním... umění... ‚imagi-
nární směřuje k tomu, aby se stalo reálným‘, a — dodejme —
reálné imaginativním či imaginogenním... [...]  V tomto za-

Jean-Pierre
Paraggio: On
je světlo, 2006

Kateřina Kubíková: 
Touha nechodí po horách, 2007
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měření se otevírá surrealistické opozici, geneticky určené
a sílící krizí soudobé civilizace, experimentální cesta vychá-
zející z umění a ústící u dynamizujícího zdroje skutečného ži-
vota.“ (Effenberger, 1975) 

Ačkoli tedy pozitivně nevíme, co bude, a na druhé straně
víme, že „to, co je, se stává stále nesnesitelněji horší ve srov-
nání s tím, co bylo“, vidíme před sebou obrysy cesty, jež je —
přinejmenším také — vyznačena surrealistickými koncepty,
modely a metodami. Otázku, zda taková dějinná či vývojová
dialektika je či není pro kočku, ponechme tváří v tvář sur-
realistickému potenciálu „dávat tvar“ odvěkým konstantám
lidského citového a intelektuálního života — což je nejvlast-
nější poselství Bretonova surrealismu — poněkud stranou.

OBECNINY NEEXISTUJÍ jinak než v životě obce. Nemluví-li se
o nich — jsou-li natolik obecné, že jsou banalitami — mizí po-
sléze stejně, jako vznikly. Na jejich místo nastupují pak nové
obecniny, které dosud nemají povahu banalit, přinejmenším
proto, že jsou nové. I ony se stávají dříve či později banalita-
mi. A tak to jde dál a dál. — Nelze vyloučit, že do sféry neza-
jímavých banalit se stále více budou dostávat peripetie sou-
časných civilizačních výdobytků, zatímco banalita
individuální zkušenosti se posléze stane předmětem obecné-
ho zájmu. Takovéto vyústění může být docela zajímavé. Nu
uvidíme. IVAN HORÁČEK

JOSEF JANDA 

Nic víc
Z pozice nezávislého pozorovatele 
Odkudsi z vesmíru 
Sledujícího dlouhodobě tuto planetu 
se lidstvo v globálu nutně jeví 
Jako přemnožené breberky 
Nic víc o nás do vědeckého hlášení 
odeslaného na mateřskou základnu 
Nemůže seriózní badatel napsat

Jan Daňhel: 
z cyklu 

Proč třeba 
nezkusit 

aranžovanou 
fotografii, 1998

Přemysl Martinec: Poslední pokušení, 2005
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Roman Telerovský

Tkaniva (bá)snění

Na pohyblivém kameni spánku...

ANDRÉ BRETON

Překladatel francouzských „prokletých“ básníků Emanuel
z Lešehradu (1948) v předmluvě k Mallarméovu dílu pozna-
menává pod čarou, že německá řeč užívá pro básnictví mno-
hovýznamového slova „Dichtung“, což neznamená jen sklá-
dání básně, vymýšlení, smyšlenku, představování si, bájení,
nýbrž i zhuš�ování, zhutnění, těsnění; „erdichten“ značí pak
vybájiti, předstírati, domýšleti. V české řeči je básnění slože-
no z ba (ano, vpravdě) a snění. Ukazuje se tím, že básnická ak-
tivita ducha má těsný vztah k (i) mechanismům snové práce,
(ii) snovému myšlení a (iii) duševní činnosti, která má co dě-
lat s psychickým ztvárňováním dosud neztvárněného. 

Právě posledně jmenované aspekty bych chtěl zvýraznit
a v zamyšlení nad prameny a funkcemi (bá)snění poukázat na
paralelu mezi surrealistickým pojetím básnického myšlení
a Bionovým pohledem na „snění“, které zůstává „vzhůru“
i v čase bdění.

Básníci jako Nerval, Lautréamont, Rimbaud a především
surrealisté, počínaje Bretonem, ve své básnické praxi i v ži-
votě podnikali při hledání pramenů básnické inspirace a ima-
ginace výpravy do míst, kde se protínají (sráží) dva světy,
dva stavy mentálního fungování: spánek a bdění. Ocitali se
v prostoru snu a uchvacováni snivou silou tohoto meziprosto-
ru, stávali se jeho rezonančí deskou, hlasem i bezděčně pro-
mlouvajícími ústy. 

Mluvím o snivém prostoru současně jako: (a) o spojovacím

článku mezi spánkem a bděním; (b) o třetím mentálním stavu

(ve významu paradoxního spánku řečí neurofyziologie, pa-
radoxního myšlení slovy Michela de M‘Uzana, psychického
automatismu řečí André Bretona, předvědomého snu slovy
Zbyňka Havlíčka, alfa funkce snění slovy Wilfreda Biona); (c)
v topickém smyslu o puklině mezi systémy nevědomí a před-
vědomí, v níž se v tvořivém srážení obou spodních proudů
(nevědomého a předvědomého) a v jejich střetání s vnější rea-
litou rodí i zanikají snové a imaginativní útvary, kde se ztrácí

i vzniká smysl, kde se dekonstruuje a obnovuje, hledá anebo teprve

vynalézá figura a řeč pro zkušenost cizího a tísnivého v nás
i mimo nás, pro naše úzkosti a touhu, jinými slovy pro to, co
zůstává skryté, nenaplněné, ztracené, vymístěné a nikdy ne-
představené, nepochopené a nemyšlené. 

Freud ve svém Výkladu snů (1900) rehabilitoval sen a jeho
propojení s bdělou zkušeností. Jedním jeho cílem, v němž se
shodoval se sférou zájmu básníků, bylo ukázat, že sen je
smysluplný psychický útvar. Opakuje, že sen je třeba začle-
nit do souvislostí duševního života, do duševní aktivity
bdělého stavu, že sen je smysluplný pochod, který se dá za-
řadit do spojitosti s ostatním psychickým děním, do „psy-
chického řetězce“. Staví se proti tvrzení, že duševní život

Jan Gabriel: bez názvu, 2007  
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bdělého stavu ve snu nepokračuje, a ukazuje, jak to, co nás
upoutalo ve dne, je vpleteno do snových pochodů, jak se
vnitřní psychická realita splétá s podněty a zájmy bdělého
života, jak je bdělé myšlení spjato s myšlením snovým. Freud
dokazuje, že sen je možné „vyložit“, to znamená stanovit je-
ho „smysl“, tj. nahradit jej něčím, co se jako plnohodnotný
článek zapojuje do řetězce našich duševních úkonů. Jinými
slovy: sen, vytvořený krajně složitou duševní činností, je
pro něho plně platným psychickým jevem, specificky za-
střeným splněním určitého přání; můžeme jej začlenit do
souvislosti duševních úkonů v bdělém stavu, jež jsou nám
srozumitelné.

U Freuda nicméně převážilo jiné zacílení jeho práce, když
se pokusil: (a) „objasnit pochody, v nichž má svůj původ ona
cizost a nesrozumitelnost snu, a zpětně z nich vyvodit pova-
hu psychických sil, jejichž společným nebo protichůdným
působením sen vzniká“; (b) využít dosaženého poznání sno-
vých procesů k objasnění psychopatologické struktury neu-
rotických stavů a možnosti jejich léčby, a v obecnější rovině
k formulování vlastní teorie psychiky a nevědomých duše-
vních procesů.

Ve Freudovi převážil vědec nad básníkem. Příkladem bu-
diž toto srovnání.

Pro básníka Nervala (1855) je sen „druhým životem“, „ne-
viditelným světem“, „nejasným podzemím“, od kterého jsme
odděleni dveřmi ze slonoviny nebo z rohoviny. Je fascinován
snovou zkušeností, přeléváním reality snu do reality bdělého
života. Jeho básnické já se vtěluje do snových procesů nebo
v krajnosti „padá do propasti“, v níž se ztrácí „smysl a spoji-
tost obrazů“.

Pro Freuda oproti tomu — anebo souběžně s tím — je sen
a jeho výklad „královskou cestou“ do nevědomí, Freud je
posedlý hledáním latentního významu snu a na své cestě
do nevědomí svého a svých pacientů naráží na ony dveře
ze slonoviny nebo z rohoviny: na cenzuru, odpor, vytěsně-
ní; na síly, které deformací nevědomého přání a snových
myšlenek sen utvářejí a které on zpětně rekonstruuje. Sen
se pro něho stává obrázkovým rébusem, který čeká na roz-
luštění za pomoci techniky volné asociace na straně snícího
a volně rozložené pozornosti a výkladové práce na straně
analytika, tedy je více objektem analýzy než subjektem
zkušenosti.

Freud převádí neznámé na známé, proti tomu básník zů-
stává okouzlen souvztažnostmi a splétáním oneirických
a bdělých aspektů myšlení a nechává je vstoupit do života.

Na sen dodnes můžeme nahlížet jako na objekt složený
z „piktografických, fonetických a ideogramatických prvků“1

(Perelberg, 2000), který můžeme podrobit různým úrovním
rozboru a tím se dotknout jeho smyslu. To je převážně pozi-
ce „vykládajícího“ Freuda, jakkoli je takový výklad snu ná-
ročnou a mnohovrstvovou aktivitou, a jakkoliv je v základu
odlišná „živá“ analýza snu v analytické sesi od jeho „papíro-
vé“ analýzy mimo analytickou situaci. 

Oproti Freudovým dobám se dnes, například podle Perel-
bergové (2000), psychoanalytici nezaměřují výlučně na obsah
snů a jejich překlad, ale do popředí vystoupil zájem o místo
snů a jejich funkci v analytickém procesu. Porozumění snům
je dnes neodmyslitelné bez úzké vazby k citlivé pozornosti,
kterou analytik věnuje své zkušenosti s analyzandem a ana-
lyzandově zkušenosti s ním, která se odráží v přenosové
a protipřenosové realitě. Schopnost postřehnout a nahmatat
protínající se psychickou realitu obou účastníků analytického
procesu, tuto realitu snést, prožít a zpracovat ji, schopnosti
naslouchat ozvěnám analyzandova nevědomí ve vlastním
nevědomí a oddat se „zasnívání“, představují jeden z důleži-
tých klíčů v rukou analytika při hledání smyslu snu a mnoh-
dy (u pacientů s obtížemi snít a psychicky zpracovávat niter-
né stavy) jsou klíčem odemykajícím jejich prostor imaginace
a schopnost snít jako takovou. Snu dnes zůstává jeho obsa-
hová a symbolická stránka. Avšak vedle toho může sen plnit
například obrannou funkci. Může být místem psychického
zpracování nebo naopak evakuace (nikoliv psychické trans-
formace) „nestrávených“ částí vnitřní skutečnosti — ztracená
nebo narušená kapacita snění je tu synonymem pro neschop-
nost psychického zpracování z vnitřní a vnější reality přichá-
zejících podnětů do smysluplné zkušenosti. Sen se může stát
nástrojem jednání pacienta vůči analytikovi. Sen, jeho pova-
ha a vůbec schopnost snít, způsob vyprávění snu a jeho pou-
žití v analytické hodině může odrážet kapacitu vázat pudo-

1 Piktografický, z piktogram/piktograf: vizuální zobrazení ozna-
čované věci, např. v obrázkovém písmu. Ideogramatický, z ideo-
gram/ideograf: symbolické zobrazení nějaké myšlenky nebo
představy. Pozn. RT.
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vou energii, zpracovat a symbolizovat psychické události
(konflikty, traumata aj.) a tak podobně. To vše je třeba při vý-
kladu snů brát v úvahu. Sen a jeho výklad se tak v současné
psychoanalýze stává společnou zkušeností snícího a analyti-
ka, která — slovy Perelbergové — „dovoluje přiblížit se k tomu,
jak analyzandi utvářejí a zobrazují (ztvárňují) zkušenost
vnitřního života svých myšlenek a pocitů“.

Ale předně! Snu a snové práci můžeme přisoudit transfor-

mující sílu a schopnost vytvářet specifický mentální prostor,
prostor imaginace, prožívání a myšlení. Je to zóna, která je
srdcem (bá)snivého já. Je to zóna, jejíž umrtvení nebo ne-
úplnost způsobují vážné duševní poruchy. Podívejme se, jak
k této zóně a transformující povaze snu a snění přistoupili
básník André Breton a psychoanalytik Wilfred Bion.

V bionovské tradici psychoanalýzy je snění nepřetržitým pro-
cesem, který probíhá i ve stavu bdění. Bion (1992) je pře-
svědčen, že „závislost bdělého života na snech je přehlížena
a přitom je tolik podstatná“. Z podobného základu vyrůstá
i tradice surrealistického uvažovaní. Breton v Manifestu sur-

realismu (1924) vyslovuje tezi, že bdění je jakýsi „interferenč-
ní jev“ a že lidský duch je ovládán „sugescemi, které k němu
přicházejí... z hluboké noci“. A pokračuje: „Kdo mi může říct,
že úhel, pod nímž se mu prezentuje myšlenka, jež ho vzru-
šuje, že to, co miluje v očích této ženy, není právě tím, co ho
spíná s jeho snem.“ 

Ve Spojitých nádobách (1932) předkládá Breton formulaci,
z níž je patrné, jaký význam přikládal živé výměně mezi
vnitřní a vnější realitou člověka: „Připadalo mi a dosud mi
připadá, že bližším zkoumáním nejneuvědomělejší duševní
činnosti, pomineme-li mimořádné a pramálo uklidňující vře-
ní, jež se odehrává na povrchu, odhalíme možná jakési te-

nounké tkanivo, bez něhož bychom se marně namáhali chtít si
představovat oběh myšlení. Úlohou tohoto tkaniva je... zajis-
tit stálou výměnu, která musí probíhat v myšlení mezi vněj-
ším a vnitřním, výměnu, která vyžaduje neustálé vzájemné
prolínání činnosti v bdělém stavu a činnosti ve spánku. Jedi-
nou mou ctižádostí bylo podat zde nástin této struktury.“ Ve
formulaci nelze nevidět jistou obdobu Bionova důrazu na vý-
znam rovnováhy mezi vnitřním a vnějším světem a jeho
obratu k dialektickému (binokulárnímu) modelu v psycho-
analýze při pohlížení na spánek a bdění, nevědomí a vědomí,

primární a sekundární proces (Grotstein, 2009b). Breton dále
zdůrazňuje, podobně jako Bion, význam této dialektické
„stálé výměny“ pro ustavení a zachování duševního života
člověka a jeho integrity: „A� už existují jakékoli obecné poža-
davky na integrální vědomí a nezbytná drobná poblouznění,
nedá se popřít, že toto tkanivo pokrývá dost rozsáhlou oblast.
Tam dochází u člověka uplatnění neustálá výměna jeho
splňovaných přání, tam se rozněcuje duchovní žízeň, kterou
člověk musí od narození až do smrti utišovat a ne léčit.“ Ve
snaze osvětlit to, co v Bretonových slovech považuji za živé,
nechám v jejich sousedství zaznít myšlenky, které o snění vy-
slovil Bion. 

Grotstein (2009a, 2009b) opakovaně shledává v Bionově teo-
rii snění několik momentů. Prvním je Bionova představa, že
sníme ve dne i v noci, nepřetržitě, že snění je jakýsi metabo-
lický transformační proces, který zpracovává („prosnívá“) sti-
muly a dojmy z vnějšího a vnitřního světa tak, aby je přebral,
zašifroval, přeskupil, mýtyzoval a znovuvykouzlil podle ne-
vědomých (bá)snivých pravidel do tolerovatelné podoby
vhodné pro nevědomé myšlení, pro vytváření snových myšle-
nek, obrazů a vzpomínek, a aby vytvořil, udržoval a posiloval
„dotykovou bariéru“, která je výběrově propustnou membrá-
nou mezi nevědomím a vědomím a dovoluje jim fungovat
v dialektické součinnosti dvou protichůdných systémů. Pri-
mární a sekundární proces myšlení se sjednocují v binárně
opoziční struktuře, jejíž protichůdnou, nikoliv konfliktní sou-
hru nazývá (snivou) alfa funkcí — sněním. Snění je tak podříze-
no souhře principu slasti a principu reality. 

Druhým momentem je Bionovo pojetí psychopatologie.
Snění pro Biona není jen formou myšlení, ale je jeho předpo-
kladem, a taky předpokladem psychického života. Snění nás
chrání před pronikáním „nestrávených“ smyslových elemen-
tů a dovoluje ve dne bdít a v noci spát a nepropadnout se do
psychózy nebo do stavu psychické smrti. Psychotik v tomto
smyslu nemůže ani bdít, ani spát, protože se mu trhá ono „te-
nounké tkanivo“, rozrušuje se komplementární a životadár-
ná součinnost systémů nevědomí a vědomí, a v záplavě sy-
rových významuprostých tenzí, dojmů a mentálních útržků
se mu bortí smysl věcí, slov a vztahů, padá do víru bezesmy-
slných událostí a bezejmenné hrůzy. Neurotický symptom
oproti tomu představuje bod, v němž se snění vlivem nevě-
domých konfliktních poměrů pro danou oblast zastavilo ne-

blok_02intermezzo.qxd  12.1.2012  8:22  StrÆnka 92



93

bo je neúplné (Ogden, 2004), ale nejde o situaci, kdy se hroutí
samotná funkce snění. Psychopatologie je důsledkem chybně
fungující „kontejnující“ alfa funkce mysli (přeměna syrových
stimulů do mentalizovaných smysluplných emocionálních
elementů či stavů) a narušené schopnosti snění (snění je ke
kontejnující funkci komplementární, částečně se s ní překrý-
vá a posiluje mysl ve schopnosti myslet a prožívat tyto emo-
cionální stavy). Funkcí snění je emocionální „kontejnování“
a vázání úzkosti. Snění tak představuje nejen mentální akti-
vitu s vlastními mechanismy, ale je to nevědomé emocionál-
ní myšlení, schopné tvořit a dát zažívat smysluplné psychic-
ké obsahy. 

Prvotní definice surrealismu mluví o čistém psychickém auto-

matismu, kterým má být vyjádřeno reálné fungování myšlení,
o diktátu myšlení bez přítomnosti jakékoliv kontroly prová-
děné rozumem, mimo jakýkoliv zřetel estetický nebo morál-
ní, a o víře ve vyšší realitu určitých forem asociací, ve vše-
mohoucnost snu (Breton, 1924). To je známá a mnohokrát

opakovaná definice, jejíž výklad se často zastaví u popisu
techniky automatického psaní nebo kreslení, případně u laci-
ného vyzdvihování surrealistické „snovosti“. Verbální nebo
grafický automatismus a jeho produkty, posléze hodnocené
jako literární nebo umělecké, ovšem nebyl vlastním cílem
surrealistické básnické praxe, automatismus od počátku ne-
měl být prostředkem literárního nebo uměleckého tvoření.
Surrealismus první definice byl veden heslem „protrhnout
buben uvažujícího rozumu a prohlédnout si vniklý otvor“,
což mělo pomoci osvětlit dosud temné obrazy a symboly,
které mysl skrývá, věty sepnuté s vizuálními představami,
které „tlučou na okno“. To je více psychologická než literární
či slohotvorná ambice. Breton (1952) nehledal nic menšího
než „tajemství jazyka“, jeho „primární matérii“. 

Psychický automatismus je podle mého názoru možné
chápat jako psychickou funkci, proces nebo i oblast, v níž
klíčí či krystalizují obrazy a slova jazyka. A básníka můžeme
vnímat jako někoho, komu je ve zvláštním stavu „zření“ ne-
bo inspirace dovoleno nahlédnout za oponu a zachytit a za-
kusit jiskření a proudění v této oblasti. Básník (stejně jako
v jiné souvislosti psychoanalytik) pak sleduje skutečný pohyb

myšlení (Breton), všímá si v sobě paradoxní duševní aktivity

(M‘Uzan), ač bdící se nechává unášet alfa funkcí snění (Bion)
— v takové chvíli se náhle objevují, mizí, přeměňují divné
představy, neočekávané hotové, jindy neúplné nebo bizarní
věty, nepochopitelná slovní spojení, abstraktní definice nebo
fráze, živé barevné obrazy, více či méně rozvinuté denní
sny. Jsou to obrazy, slova a věty, které k nám jindy přichá-
zejí z polospánku nebo při probouzení a přínosem surrealis-
mu je, že vyjevil jejich „nepřerušený průběh“ (Breton, 1924).
Svědectví o jejich nepřerušenosti, vzájemné provázanosti
a kontinuitě přináší také psychoanalýza (M‘Uzan, 1976,
srov. Telerovský, 2008). 

Psychický automatismus se dá definovat jako předvědomý

sen (Havlíček, 1966), čímž je v topografickém smyslu udána
jeho poloha i povaha. Tím se dostávám zpátky na začátek.
Psychický automatismus se překrývá s tím, co jsem v úvodu
nazval snivým prostorem, územím na pomezí systémů nevě-
domí a předvědomí.

Krátce řečeno je tento snivý prostor nedílnou součástí naší
psychiky a plní v ní specifické funkce, je předpokladem du-
ševního života. Běžně si jej nejsme vědomi, procesy s ním

Jan Kohout: Kohout, 2007
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spojené probíhají z větší části mimo oblast vědomí, podobně
jako procesy tělesného trávení. Mluvíme o snění jako o nevě-
domě probíhajícím „imaginativním metabolismu“. Zopakuji,
že je to zóna, která je podle mě srdcem (bá)snivého já a podle
jiných autorů také místem vzniku duševních poruch. Prokle-
tý básník Karel Šebek, vzpírající se svým básnickým životem
psychóze a jejím k smrti ho táhnoucím démonům, v jedné
básni napsal: „Sám si nikdy neodpovím na otázku, zda konec
básně není koncem života...  Píšu, abych nezemřel“. Síla jeho
(bá)snivého já mu navzdory občasným pádům do mael-
strömu duševní nemoci dovolila dlouho žít na jeho okrajích
a zůstat v kontaktu se sebou i se světem do doby, než se z ně-
ho rozhodl zmizet.

Je obtížné formulovat okamžik, kdy se trvale a automatic-
ky probíhající proces snění mění v proces básnění, ale není
mým cílem poskytnout na tuto otázku ucelenou odpově�,
protože by nás to odvedlo příliš daleko k problematice kon-

krétních básnických postupů a projevů, k tematizaci vědo-
mých a nevědomých motivů vlastního psaní a zveřejňování
básnických textů, k otázce vlivu osobnosti, vědomého já, spo-
lečnosti a kulturního či uměleckého kontextu při vzniku bás-
nického díla. Jistě lze souhlasit s názorem, že práce poesie je

kvalitativně vyšší než práce snu, jak nás poučuje Zbyněk Havlí-
ček (Prolegomena poesie, 1951), ale současně platí, že práce poe-
sie není shodná s vědomou tvorbou. Proces snění je v poesii

modifikován (a) přítomností zvláštního stavu inspirace, ve
kterém se doširoka rozevírá prostupnost vnitřního a vnější-
ho, (b) propustností a otevřeností pro takovou duševní akti-
vitu, v níž se snoubí imaginativní a pojmové myšlení, (c)
schopností sledovat a zaznamenávat (například psaním) svůj
vlastní pohyb, což jej nezbytně zpětně ovlivňuje a specificky
utváří.

Breton se ve svém pojetí surrealismu a básnické aktivity
nechal inspirovat mimo jiné Freudovou metodou volných
asociací, s jistou volností by bylo možné říci, že pro postoj
básníka během psaní hledal analogii v pozici pacienta během
sese. Navrhl jsem jinou analogii, v níž hledám propojení bás-
níka s psychoanalytikem, respektive postojů, které při psaní

zaujímá básník a při naslouchání pacientovi analytik (Telerov-
ský, 2008). Ještě jednou si na pomoc vezmu Biona a Bretona,
abych tuto analogii znovu a pod trochu jiným úhlem načrtl.
Bion přichází s termínem „reverie“ (zasnívání), jako s nástro-
jem analytické techniky. Podle Grotsteina (2009b) jím ozna-
čuje spavou, snivou bdělost, široce otevřenou a pasivní, ne-
zaměřenou pozornost, jejímž důsledkem je vytvoření
ultra-receptivního vyladění analytika pro nevědomou komu-
nikaci s tím, co přichází od pacienta i z analytikova vlastního
nevědomí. Od analytika se očekává, že bude analytickou sesi
snít. Breton (1924) požaduje od básníka dosažení podobného
stavu, nepředpojatého, nezaujatého vlastními zájmy, morál-
ními, estetickými ani dalšími. Básník se má stát „skromným
záznamním aparátem“, neoddávat se žádné vědomé „filtrač-
ní práci“, skrze svá díla má být „němým shromaždištěm“ za-
chycených ozvěn.

Oba, básník a analytik, hledají nevědomou emocionální
pravdu. Psychoanalytik ji pacientovi poodkrývá ve svých in-
terpretacích. Situace básníka je v tomto ohledu trochu jiná.
Vznik básnického díla, i kdyby bylo čistým záznamem za-
chycených ozvěn, což je spíš Bretonův ideál než dosažitelný

Jakub Effenberger:
Portrét 
neznámého 
Nezvala, 1992
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cíl, je nutně formován minimálně přesuny a zhuš�ováním, ja-
ko ochrannými distorzemi, které básníkovu nevědomou
emocionální pravdu uchovávají v imaginativně slovním pře-
strojení. Básnění či básnické myšlení tuto nevědomou emocio-
nální pravdu odkrývá a zakrývá současně. Je libidinosní
hrou na poodhalování a nastavování tajných a zakázaných
významů (Havlíček, 1969), vyjevováním touhy v její pod-
vratné i reorganizující povaze a současně nelítostným soubo-
jem a magickým zaklínáním toho, co básníka tísní. Magneti-
zujcí moc básnické myšlenky a síla její obrazivosti je dána
právě schopností básníka dotknout se své nevědomé emocio-
nální pravdy a vtělit ji do svého díla. Básnické dílo si její pů-
sobnost udržuje a zpětně ji může vyvolat v příjemci, ale bylo
už mnohokrát zdůrazněno, že jen za podmínky, že také pří-
jemce se stane básníkem, by� dočasně. Tak jako analytik mu-
sí snít analytickou situaci, musí příjemce snít básnické dílo
(nikoliv je pojímat v rozumovém nebo narativním diskursu).
Recepce poesie je (bá)sněním, anebo nedorozuměním.

Lautréamont (1870) si představoval, že poesii mají dělat

všichni. Vykládám si jeho výrok nikoliv tak, že by se všichni
měli stát píšícími básníky, ale jako poukaz na přítomnost
(bá)snivých sil v každém člověku. Je to (bá)snivý pohyb v člo-

věku, který dává jeho životu osobní smysl — a nejen to, dává
mu tento smysl zažít, znovuobjevovat a znovuvytvářet a tím
utvářet sebe a svůj svět. Básnické dílo je zhutněným útvarem,
který člověka nenechává spát, protože evokuje právě tuto
(bá)snivou funkci našeho já. Význam surrealismu a psycho-
analýzy je právě v poukazu na nezbytnost této funkce a oblas-

ti v duševním životě. Nejde o nic menšího, než umožnit jí
pracovat a tím zabránit ustrnutí duševního života.
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Krystalizační jádra vznikají v kapalině po dosa-
žení mezní teploty, která je rovna teplotě tání.
V té chvíli je možné zviditelnit utvářecí rytmy
věcí, jevů a dějů. Skrze falešné vrstvy umělých
nánosů hloubíme i vztyčujeme navigační stud-
ny, jimiž se blíží horký tep a mrazivý smích ze-
mě i nebe. Střet nitra a jevu, řádu a dobrodruž-
ství pak probouzí zárodečné síly — krystalické
erupce živého tvaru.

PRAMEN
Kýchnutí jako náhlý zjev, nesnadno
vysvětlitelný přirozeným výkladem,
budilo podivení a představy, že kýchající
osoba tu podléhá moci nějaké síly,
bytosti nadpřirozené, božské.

ČENĚK ZÍBRT: 
SEZNAM POVĚR A ZVYKLOSTÍ

POHANSKÝCH, 1894
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Příroda sama

V PRALESE NAŠEHO BYTÍ se nám tu a tam podaří vytvořit něja-
kou tu iluzi, na kterou někdo skočí, anebo ho dokonce vy-
provokuje k provozování nějaké té záliby. Může příkladně
rozmazávat nějaké barvy, ředěné ředidly i vodou, a tu třeba
začne všelijak regulovat. Například jí do toků nastrká ty už
přečtené archiválie a nastaví jí ty moderní zparchantěliny, co
se jim též říká stavby a vymejšlejí je ti dnešní architekti. Též
se dají použít ony druhořadé sošky a jejich modely.

Taková voda ale ovšem třeba i poteče po té komunikaci
zvané silnice, po tom božstvu a oltáři, co si rád a denně bere
obětinu. I z motorky ji sebere. A co teprv, když zafouká po-
řádně vítr a oloupe nám náš vlastní perníček. To nás až za-
mrazí, když vidíme, že příroda se nemýlí, a že krajina se ne-
mýlí. Mají pravdu — a my je neoblafneme, ani když se
převlékneme za kukuřičné klasy či jejich stvoly.

Ani ti kutilové se svými monstry, co jim fungujou či se jen
tak výhružně třesou, nic nenabulíkujou ničemu.

I když ona příroda je i milosrdná. Například te� tu stojíme,
a visí tu naše tvorba. Mohlo by to být klidně naopak. My by-
chom například viseli a ona by před námi stála, nebo bychom
mohli být všelijak barevně rozmáznutí po zdi. 

Ale dobře to dopadlo, stojíme tu my, příroda sama. 
EVA ŠVANKMAJEROVÁ

NENÍ SPORU O TOM, že autentická díla jsou ta, která mají nejblíže
k tvorbě přírody. Každý vědomý zásah lidské ruky je na úkor
této autenticity. Proto za opravdu autentická díla lze pokládat
automatické texty, kresby spiritistických médií, nalezené objek-
ty (ready made), snové objekty, některé fetiše přírodních náro-
dů, ale především „uměleckou tvorbu“ samotné přírody: koře-
ny, stalaktity krápníkových jeskyní, skalní města, fantastické
kresby achátů, motýly, brouky, ostatní zvířata, kosti, lastury atd.
Tady se nedá o síle autenticity pochybovat. S tím vším můžete
ve své tvorbě pracovat, ale nesmíte přírodu napodobovat. 

Je ještě jedna cesta: využít v tvůrčím procesu schopnosti
přírody, její sílu a imaginaci. Říká se tomu objektivní náhoda. 

Aby objektivní náhoda fungovala, musíte ji provokovat, mu-
síte jí jít naproti. To jsem udělal u svých vyvřelinových objektů.
Docílil jsem tak jakýchsi „předčasných“ fosilií. To se vezmou
libovolné předměty nebo jejich skrumáž, odveze se to do Kar-
lových Varů a ponoří do vřídla. Během relativně krátké doby
se na předmětech začne usazovat vřídelní kámen. Je-li voda
vroucí, usadí se tenčí, ale hnědší a tvrdší vrstva; je-li voda stu-
dená, usazuje se světlejší, křehčí, ale zato vyšší vrstva vřídelní-
ho kamene. A to vše se děje bez vašeho aktivního přispění.
Vznikají tak jakési zkameněliny této zkurvené civilizace, jako
předobraz její zkázy. JAN ŠVANKMAJER

Bertrand Schmitt: Tlama z kamene, 2004—2006

Jan Švankmajer: Konec civilizace, 2009

�Martin Stejskal: Studánka, 1991
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ŽE BYCH V DĚTSTVÍ POCIŤOVAL na nějakém místě nějaké magic-
ké účinky, tedy opravdu magické... No, nevím. Ale bylo hod-
ně míst divných a tajemných, kde jsem poci
oval zvláštní na-
pětí, jednou úzkostné, jindy radostné, nejčastěji směs
obojího. 

Tak třeba skládky. Divoké. Opravdu divoké. Mraky pitev-
ních stolů s deštníky a šicími stroji všeho druhu, od špendlí-
ku po mlátičku, to vše prorůstá černými bezy, kopřivami
a další rumištní vegetací, také všeho druhu. Toto zaniká, rez-
ne, puchří, drolí se, propadá se do země a stává se zemí, ono
ze země vyrůstá a stává se vítězem. PŘEMYSL MARTINEC

TOTO JE MAGICKÝ PRŮCHOD, tajné místo, kam jsem chtěl unik-
nout jako dítě, ale za klenbou se mohl skrývat strach, připra-
vený popadnout mě za límec a smýkat se mnou sem a tam.
Jsou to dveře, které se objevují jen vzácně a krátce v našich

snech, práh mezi vědomím a nevědomím, mezi bděním
a spánkem; portál proměn. — Nově postavená kancelářská
nebo obytná budova, na které je ještě lešení, triumfální v se-
bedůvěře permanentní přítomnosti, je zvýrazněná zříceni-
nou svého industriálního předka. Minulost bude vymazána
a samotné dějiny budou tabu. V úkrytu v těchto rozbombar-
dovaných troskách, zahalených plameny jako vlajícími pra-
pory, dojde k poslednímu zoufalému boji. KENNETH COX

JAK SNADNO LZE POTŘEBU VYJÁDŘENÍ UCHLÁCHOLIT pozřením
snadné kořisti! To se týká například nejopršalejšího prostřed-
ku „bezrukých Raffaelů“ — totiž obrazové koláže, která se
v mezinárodním „surrealistickém“ prostředí stala všudepří-
tomnou banalitou: oáza se tak stala symbolem vyprahlé pou-
ště. — František Dryje však provedl pozoruhodně záludnou
operaci, když takovou koláž z 88 procent překryl vrstvou
písku, takže pouš
 se stala vzrušujícím a matoucím důkazem
oázy. BRUNO SOLAŘÍK

SYPANÁ KOLÁŽ: shluky anorganických, organických, ba i syn-
tetických materiálů vytvářejí nejen spojovací, „zakrývací“
mosty mezi konvenčními motivy podkladové koláže, ale zá-
roveň formují i motivy nové, které jakoby samovolně vystu-
pují ze základní vrstvy. Vzniká vrstevnatá struktura, síto —
palimsest, skrze jehož „oka“ nahlížíme nejen nové významy
a vztahy, ale při š
astné souhře náhod (které, jak známo, ne-
existují) můžeme alespoň na chvíli zahlédnout zlomek dis-
krétních spojitostí světa. FRANTIŠEK DRYJE

AURÉLIEN DAUGUET 

Písky
Noci křiku se často rozštěpují 
do anonymních krystalů, 
odtud užitečnost kruhů.
Když dveře osvobodí 
ve vlně kapradí 
struny a slzy,
vzniká poloostrov třesení, 
bičovaný strašnými vichry.

Kenneth Cox: Atopos, 2000
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Sen — Procházíme spolu s A. krajinou, kterou znám, i když
si nejsem jist, kde to vlastně jsme (v Bretani?). Hledím na
pole, ohromen rozličnými barvami půdy, přecházejícími
v pruzích od žluté přes okrovou po hnědou. A. náhle vy-
kročí k místu, kde jsou v poli poskládané kamínky. Jdu tam
také a všimnu si kruhově uspořádané hromádky kamení.
Říkám, že to je jako v zenové zahradě. A. odpovídá, že to
přece je zenová zahrada, a že když se člověk soustředí, mů-
že slyšet zpěv Země. V podřepu pokládá ucho až k vlhké hlí-
ně. Udělám totéž — a nasloucháme „zpěvu Země“.

BERTRAND SCHMITT

„K čemu se vůbec hýbat, když člověk může takhle velkolepě cesto-

vat vsedě na židli? Cožpak není už v Londýně...? Co mě to jenom

posedlo, že jsem zavrhl poddajné fantasmagorie svého mozku a že

jsem uvěřil v nutnost, zajímavost a prospěšnost nějaké vyjíž�ky?“

(J.-K. Huysmans: Naruby) — Několikrát po sobě jsem vsedě na židli

navštívil londýnské ulice i nábřeží Temže. Fantasmagorie mého

mozku staly se poddajnými fázemi zatmívání a roztmívání města

a já poci�uji fyzické vyčerpání a duševní únavu člověka, který do-

razí domů po dlouhé a nebezpečné cestě. 

FRANTIŠEK DRYJE

ČAS JE MUŽSKÝ, trvání je ženské, hranice je mužským řádem,
zatímco prostor vnitřku stejně jako vnějšku je ženský. Úze-
mí a země, duše a planá plachost duše, planý poplach, zvu-
ky táhnoucí se naší nejhlubší hlubinou, zvuky-ztroskotanci
stále vysílají své zprávy. Jazyk jako trojúhelník se špicí uka-
zující směrem dolů, který se vytahuje, rozprostírá a sám se-
be přesahuje, stává se spirálou a dává právě tehdy, když při-

jímá. Nebo se nakonec odmítá vydat a vysmýká se, když už
jsme jej měli v ruce, jako stín. 

MARIE-DOMINIQUE MASSONI

František Dryje: Londýn, 2000
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POD SOUČASNOU TVÁŘÍ KRAJINY dřímá v zapomenutí její od-
vrácená imaginární tvář. Existují ještě připomínky dob, kdy
obři chodili po zemi, �ábel pokoušel lidstvo a ve studánkách
tekla živá a mrtvá voda. Společně sdílená obrazotvornost,
spolu se zcela konkrétním utvářením krajiny, daly vznik-
nout tajemnému světu, k němuž nám dnes ve většině přípa-
dů chybí klíč. Nepochybujeme však, že v době svého vzniku
to byl svět se zcela reálnými funkcemi. — Osvojili jsme si pře-
zíravý úšklebek, tik, jímž automaticky reagujeme tváří v tvář
tomuto tak jinému světu. Patří k němu i nadhled, s nímž po-
le kouzel „přenecháváme malým“. Chceme být za každou
cenu dospělí, zůstáváme však přesto v mnoha směrech ne-
chápajícími dětmi. Velkými shrbenými dětmi, odvrácenými

od vlastního ponorného proudu. Citové touhy a zvláště
hrozby současného světa nejsou totiž o nic méně iracionální
než dávní démoni. Jen náš slovník se proměnil. 

MARTIN STEJSKAL

MOHU SNAD ŘÍCI, že jsem Saturnovi vytrhl jeho jediný zub, kte-
rý je zubem času? — Ani se nezaviklal! Jak by také mohl,
vždy
 je zcela jistě oním kamenem, pod nímž se skrývají po-
klady, ono tolik hledané zlato času... Vidím jej na fotografii,
kterak se k němu tiskne moje dcera Alenka, jako by svou dět-
skou duší vytušila, jakou moc ženy vždy hledaly v menhirech.
Je to zub v tlamě gigantického zkamenělého draka, génia lo-
ci Normandie, jehož tlama lačně hledí k Britanii, zatímco na
konečku svého klikatého ocasu nese fantastickou korunku
opatství Mont-Saint-Michel. Ve dne je deštivá, vlhká a kluz-
ká, zatímco v noci, je-li jasná obloha, září na nebi v podobě
Mléčné dráhy, proměňuje se ve své alter ego, v líbeznou prin-
ceznu, Popelku. IVO PURŠ

POBÝVÁNÍ V KRAJINĚ je nonverbální komunikací, operující hlu-
boko pod povrchem bezprostředně vnímaného. Podmínkou
je tu pouze faktické navození situace informačního rozhraníGuy Ducornet: Zemský jas, 1989

Bruno Solařík: Bartolomějská noc na sny, 2007
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— vystavení se jsoucnosti krajiny celostí svého bytí. Krajina je
čímsi, co nás nutí nezapomenout v průběhu intelektuálních
výbojů a rituálů uspěchané každodennosti počítačového vě-
ku na něco velmi podstatného: na přirozený svět, participaci
na něm a jedinou cestu, kterou k němu máme — cestu vnímá-
ní a komunikace. IVAN HORÁČEK

SURREALISTÉ ZÁMĚRNĚ DOŠIROKA OTEVÍRAJÍ BRÁNY hlubinným
mentálním zdrojům, stejně jako přírodním energiím, a důvě-
řují jim bez výhrad. Zda takto získanou prvotní materii pone-
chávají v surovém stavu, nebo s ní dál kriticky pracují, je dáno
typem autora i okamžitým stavem jeho mysli. Avšak právě
v tomto akcentu a v této důvěře v experiment spočívá surrea-

listický přístup. Víme, že tvůrčí čin nepřijde z čistého nebe, in-
spirace, pokud nejde o „stav transu“, se rodí z vnitřní duševní
historie, z koncentrace zvýznamňující vnější impulsy, jako in-
tuitivní prolnutí pojmového a imaginativního myšlení, mám-li
to říct sprostě. Když se (dialekticky?) propojí ony až dosud mi-
moběžné, ambivalentní roviny subjektivního průzkumu psy-
chického automatismu a kritického potenciálu zjevné, bezděč-
né i motivované surrealistické negace. Například: některé
principy a vazby hermetismu (role analogie), které korespon-
dují s mýto-poetickými funkcemi tvorby, tvoří součást surrea-
listického modelu poznání. Ten však zahrnuje (nejen v teorii)
i kritické polohy a funkce. FRANTIŠEK DRYJE

KRÁTIL JSEM SI DLOUHOU CHVÍLI tím, že jsem dráždil pralesní
mravence, kteří měli mraveniště pověšené na kmeni jednoho
stromu. Byl to takový pružný vak s otvorem, vytvořený z ja-
kýchsi vláken nebo slin těch mravenců. Strčil jsem vždycky
do onoho měchu a obrovští mravenci se hned vyrojili z otvo-
ru a obalili celé mraveniště, přichystaní k jeho obraně. — Po
chvíli, když se nic nedělo, zase jeden po druhém vlezli otvo-
rem zpátky do mraveniště. 

Sotva tam zalezli, strčil jsem klackem do mraveniště znovu.
Mravenci se opět vyrojili. 

Takhle jsme si hráli asi hodinu. Zkoumal jsem, jestli po
mnohokrát opakovaném planém poplachu si mravenci řek-
nou: „Serem na to, to bude zase jen zbytečná štrapáce.“ 

Neřekli si. Zřejmě to chtělo pokračovat v tom experimentu
delší čas. Možná, že bych na to dostal i nějaký mezinárodní
grant. JAN ŠVANKMAJER (PAPUÁNSKÝ DENÍK)

JOSEF JANDA 

Stařec a moře
Neznám větší rybářské dobrodružství
než je lov na mořskou klobásu
Vyprávěl jednou slavný Lee Marvin
v baru U zaseklé udice v Sargasově Řečici
pašerácké to díře na ostrově Santa Langusta
necelých pět námořních délek 
od azurového poledníku
Stařec dovyprávěl
a moře souhlasně zašplouchalo

Sarah Metcalf: 
nalezený předmět
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Jazyk sobě

Sen — Stojím na palubě slušně velké zámořské lodi. Tu ke
mně přistoupí dobře oblečený člověk a ptá se: „Co myslíte: je
tahle lo� největší na světě nebo nejmenší?“ — „Největší,“ od-
povídám bez rozmýšlení. — „Omyl: nejmenší!“ opáčí nepro-
dleně muž. Rozhlédnu se. Zjiš�uji, že uprostřed nedozírného
moře stojím na maličkaté pramičce, která sebou začne ve
vlnách tak házet, že můj pád do vody je neodvratný. 

BLAŽEJ INGR

SVOU PRVNÍ BÁSEŇ jsem napsal v prvním ročníku gymnázia,
když jeden ze spolužáků předčítal Erbenův Poklad. Samozřej-
mě šlo o báseň milostnou, využívající rytmus a některé moti-
vy z recitované básně. ROMAN TELEROVSKÝ

PROBOUZÍM SE V PRAZE. Ranní slunce zářivě proniká oknem bez
záclon. Zaposlouchám se do jitřního chóru ptačího zpěvu.
Zjiš�uji, že kadence křiku těch ptáků mi zní nezvykle. Vlast-
ně v jejich písních rozeznávám modulaci češtiny. 

BILL HOWE

JAN GABRIEL 

Návraty
Zavřít: stříhat
Nebo také zářit
Kdosi vyšel a kašlal úspěchem
Druhý se cpal ploty
Zrezivělým šrotem kožešin
Jako by krev houstla až po katastrofě
V dorážejícím přílivu prstenů

I černá kůže je jen nedbale vystlanou zatáčkou
Stojící lampou z mýdla a ostrovů
Zkouška dopadla dobře jako každá zkouška
Při níž se drobné rozkutálejí do léta
Sám Butterfield se svou harmonikou
Vedle hromádky popela
Svědek lahví
Poztráceného stínu

JE TO PŘEDEVŠÍM SILNÁ POCITOVOST, výraz, jejž bych bez ironie
nazval surrealistickým impresionismem a jenž tvoří silokřiv-
ky skladebné práce básníka Jana Gabriela.  Není to vztek
anebo vzplanutí vášně či intelektuální za�atost, co napájí tuto
obraznost. Kde autor vychází z letmého denního zážitku či
z prvotní, nasnadě jsoucí glosy ke dni anebo například z po-
výtce jen načrtnutého erotického motivu, je nejsilnější.

FRANTIŠEK DRYJE

Anny Bonnin: 
Obluda-čert, 2000

Bruno Montpied: Počtář a karmín, 2005
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SOUSEDI MĚLI NA ŠTÍTĚ SVÉHO DOMU takovou korouhvičku ple-
chovou, nevím, jestli byla funkční. A když jsem byl nemocný
a ležel jsem v posteli, tak jsem se na ni díval oknem do dvo-
ra, a jak se tak dívám, tak táta povídá, zřejmě v souvislosti
s mou nemocí: „To by byl malér.“ Takže jsem měl hned jas-
no, co to slovo znamená. Přece tu konkrétní korouhvičku.
(Slovo korouhvička jsem samozřejmě neznal.) Potom sousedi
dali novou střechu a korouhvičku-Malér odložili na hroma-
du písku, kde jsem si hrával s jejich vnukem; k žádnému ma-
léru ale nedošlo. 

A pak byl u branky na zahradu dřevěný sloupek, přiklopený
děravým smaltovaným hrncem, uvnitř bílým a zvenku mod-
rým, a táta mě na něj vysadil a já tam stál s jeho oporou a on po-
vídal, že nesmím spadnout, to že by byla katastrofa. Hned mi
bylo jasné, že Katastrofa je ten hrnec. Takže to máme dvě pod-
statné věci a dvě cizí slova: Malér a Katastrofa... No nic. 

A na častou otázku dospělých, jak mi jde učení, jsem odpo-
vídal: „Pruhovaně.“ Vůbec jsem nehovořil vždy zcela jasně. 

Po domácím obědě odpolední klid ve školce. Lehátka z po-
pruhů. Měli bychom spát. „Nešeptejte si!“ říká nám ta paní,
co nás má na starosti. Samozřejmě hned začnu šeptat. „Šva,
šva, šva...“, jak to slyším od druhých. Vůbec mě nenapadne,
že ti druzí něco jeden druhému tiše říkají… Nějak těm dru-
hým nerozumím, nedokážu je pochopit, pochopit smysl to-
ho, co říkají a dělají. Oni mě asi taky nechápou. Ale oni mají
na vzájemné pochopení tolik svých kamarádů... Já mám psa. 

PŘEMYSL MARTINEC

NA HRANICI POHLCENÍ SPÁNKEM, v tom zlomovém bodě,
v němž jsem přestával mít jakoukoli kontrolu nad výjevy,
které se chystaly odvíjet, jsem zaslechl větu, a pak několik
dalších. Pozornost, která tak byla nově vyvolána, tehdy
uvedla do pohybu sérii snů, v nichž řeč zaujala ústřední mís-
to. Nejposlednější z nich byl sen, v němž jsem v nějakém kon-
certním sále objevil dlouhý klavír zcela pokrytý řasami, po-
rostlý lasturami, se skříní po samý okraj naplněnou vodou,
jako by byl dlouho pobýval ponořen ve vodě. Umělec, jenž
na něj přichází hrát, z něj ostatně nedokáže vyloudit jiné zvu-
ky než proudění tekutin a jiné odkapávání, ačkoli ohlašoval,
že zahraje Moře Clauda Debussyho. Když se slyším říkat své-
mu sousedovi, že se jedná o šosaté piáno, moc už mě to ne-
překvapuje. BERTRAND SCHMITT

Sen o slovních hříčkách (z 9. na 10. srpna 2006) — Po-
stavy jakýchsi dvou „kubistických“ (trochu J. Čapek, trochu
V. Hofman) rytířů v brnění, s helmami, maskami na tvářích
a tasenými meči se chystají k souboji a vedou následující dialog:
První rytíř: „Smrt, dím!“ — Druhý rytíř: „Smrt, díš?!“

Ve snu se „probouzím“ a uvědomuji si, že je to výborná
slovní hříčka, která sice trochu připomíná dialog Wericha
s Horníčkem: „Smr� s ‚�‘..., ne s ‚�‘...!“ atd., ale to mi nevadí.
Odněkud se objevuje Vladimír Menšík ve své zestárlejší,
opuchlé podobě a já mu navrhuji, že bychom mohli nastudo-
vat takový komický výstup, který se bude točit právě kolem
oněch dvou vět. Zdůrazňuji, že obě sousloví smrt-dím!, smrt-
díš? nutno vyslovovat téměř dohromady a zdůraznit ono „d“
namísto „t“, tedy skoro jako „smrddím“, „smrddíš“. Menšík
se směje a říká, že to nebude žádný problém.

Ještě ve snu sen memoruji, ale zaskočí mě nový výjev: Vidím
prudce letět jakousi divokou husu či labu�, nebo spíš její kres-
lenou karikaturu, jako v disneyovském animovaném filmu.
Narazí prudce zobákem do cihlové zdi, kde se vzápětí objeví
kresba pěticípé hvězdy a v ní nápis: „ZAHYNULI V NITRU“.
Říkám si, že to je tedy odvaha, te�, v době normalizace, tako-
vý zjevný jinotaj: „v nitru“ se přece čte jako „vnitru“.

Probouzím se doopravdy, znovu celý dvoudílný sen me-
moruji; nechce se mi jej zapisovat, jsem přesvědčen, že tako-
vou věc přece nemůžu zapomenout.

Odpoledne plavu v bazénu v Podolí a vzpomenu si na sen.
Snažím se vybavit ony dvě věty, což se mi po značném úsilí

Jan Švankmajer: záběr z filmu Přežít svůj život, 2010
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daří: „Smrt, pravím!“ „Smrt, pravíš?!“ Nemůžu pochopit,
v čem má spočívat jakákoli slovní hříčka, a dospěji k závěru,
že jde o příklad sebepřecenění snu — což obdobně popisuje
Alfred Hitchckock v rozhovorech s Truffautem: Měl sen, kte-
rý si hned v noci zapsal s tím, že jde o vynikající a originální
filmový námět. Poté ihned usnul a ráno, když se probudil, če-
tl zápis: „Chlapec potká dívku. Zamilují se.“ 

Teprve týž den k večeru mi v mysli bezděčně „naskočí“ pů-
vodní znění vět. FRANTIŠEK DRYJE

ROMAN TELEROVSKÝ

*
Zpoza rohu se vyvalila baba
Krajina byla jeden ZUBATÝ KŮŇ

Temné 
ROZKVETLA HRÁBĚ
a z vlasů cop

Masojed vlez pod stůl
a pokusil se ohlodávat
i DÁMÁM

V pusté jámě hrobe červotoč

Postřelené rakvi
vypíchla
NOC
Velké tajemství vraždy

V pravé kapse hmatám průstřel
Z levé leze vlhká tma

Trhá myš o zuby den

Stojím nehnutě uprostřed mrtvého lesa
V patách mi hoří DECH

EVA ŠVANKMAJEROVÁ

Mutus liber
Chcete-li požívati nejvznešenějších plodů,
Nech� neželíte času a námahy,
Nebo� jest vám vařiti semena a kovy na ohni mírném,
Den za dnem po několik týdnů.
Tehdy v této jediné nepatrné věci
Naleznete a dokonáte celé filosofické Dílo,
praví v předmluvě Lamsprinck, co je vznešeného rodu,
studoval filosofii a správně jí porozuměl.
Vědomostmi dospěl k samému základu Umění.

Eva Švankmajerová: Mutus Liber č. 5, 
„Nádoby tekutinu obsahují a ty taky“, 1998
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Tuto krásnou předmluvu k vyobrazením jsem přečetla a hlu-
boce nadšena touhou po sebevzdálenějším doteku poznání
jsem tabule vzala jako rébusy a rozkrýváním každé z jich se
snažila pochopit, co tvůrce prožíval a co pochopil. Jako když
herec opakuje slova. Jako když herec slova chápe a vyjadřuje ci-
ty, které, a� je dobře nebo špatně, se dotýkají každého. Byla to
cesta úzká, strmá a bylo na ni třeba využit veškerou trpělivost.

Kupříkladu na tabuli páté jsem z rébusu (REBIS je obraz
dvojího sdělení) pochopila.

Nádoby tekutinu obsahují a ty taky. Vypadá to vesele.
Samozřejmě i se zdá, že alchymista celý upachtěný plácá
chytrosti banální. Ale též se jeví, že operátor zjistil, že jedno
jsme a že jsme i křehkost, jaksi naznačil. No, kdo má odvahu
k takovému poznatku? 

VĚTY, ZACHYCENÉ PŘI USÍNÁNÍ: „V některých místech se tyto sal-
vy začaly opravdu měnit na veliké budovy.“ — „Nablízku se
objevili ptáci. Přišli sami; roztočili všechna kola a zmizeli ve
tmě.“ — „Kamna — zlato mrtvých.“ — „Nějaké děvky políbily
mu rameno.“ — Po probuzení mi bylo jasné, že sen, z něhož
pochází poslední věta, se inspiroval Nezvalovým zbásněním
Tří mušketýrů (1934): „Vypálili jí lilii železem na rameno.“ 

Luštění smyslu vět, zaslechnutých ve snu, opomíjím ve
prospěch dojmu, který vyvolávají samy o sobě. Mechanismy
neřízeného myšlení odmítají předpojaté hodnocení zkuše-
nosti. Nechávají složky oné zkušenosti tak dlouho kroužit

v barelu pod okapem, dokud objev sám nevykrystalizuje
v „díle“, a� už v podobě otázky či odpovědi. BRUNO SOLAŘÍK

VE SNU JSEM MLUVILA KE SKUPINĚ LIDÍ. — Mluvila jsem o snech.
Ve chvíli, kdy jsem začala mluvit o tom, jak je realita propo-
jená se sny, ta skupina lidí se začala kolem mě sesedávat do
kruhu. Jeden z příkladů, které skupinu rozesmály, byl asi ta-
kový: „No a jak jsem plavala, zjistila jsem, že mám cizí hlavu
a dnes v pět půjdem do kina.“ KATEŘINA PIŇOSOVÁ

JAN ŠVANKMAJER 

Synestetický týden 
Taktilní slovníček je neobyčejně chudý: mokrý—suchý, těž-
ký—lehký, drsný—hladký, pevný—sypký, teplý—studený, a to je
asi tak vše. Při trochu složitějším popisu stavu, který zažívá
tělo, se neobejdete bez básnického obrazu, bez analogie, pří-
měru. Tento komunikační nedostatek však na druhé straně
napomáhá vytvářet taktilní poesii.

Kožené pondělí, kterému páchne z úst, modré jako nebe
nebo moře, jednu ruku má v kapse a druhou s nasliněným
prstem zkoumá směr větru. Z nosních dírek mu vylézají dva
provazy napuštěné ve lněném oleji. V dálce se ozývá štěkot
psa, přecházející ve zvuk střílejícího kulometu. Pondělí má
hlad. Dejte mu najíst.

Mazlavé úterý, obuté do běžeckých treter, nesměle se natí-
rá žlutou barvou. Začíná od vlasů a systematicky pokračuje
směrem dolů. Jako poslední si maluje nehty u nohou. Strašně
při tom prdí. Z rádia se line nezávazná hudba. Na plotně se
připaluje guláš.

Prchavá středa leží na kanapi potaženém čerstvě staženou
kůží z vola. Z kuchyně se ozývá řinčení nádobí. Bělmo u očí
má červené. Rudé vzteky. Rty má spojeny kolíčkem na prá-
dlo. Kolem pobíhají zmoklí psi, roznášející po místnosti vůni
napařovaných klobouků.

Naškrobený čtvrtek se přejídá švestkovými knedlíky. Smrt
na jazyku. Mlékařské konve o sebe narážejí tak silně, že není
slyšet tlukot vlastního srdce. Nos ucpaný rýmou. Kontaktní
čočky jsou neprůhledné. V oknech mléčné sklo. Levou ruku
má politou horkým klihem. Je bezmasý den.

Chlupatý pátek stojí na hanbě, čelem ke zdi. Pomočil se.
Tmavě hnědé chcanky mu stékají po nohou. Zasypává je
francouzským pudrem. Na uších má sluchátka, do nichž si

Roman Telerovský: 
Vyplaženej jazyk, 1992
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pouští vodu z vodovodu. Venku to voní jarem. Listonoši roz-
nášejí poštu jen tak v košili. V restauracích se podává smaže-
ný sýr s hranolky a tatarskou omáčkou. Jen fialovo-oranžově
pruhovaná Vltava to trochu kazí.

Luštěninová sobota zvrací na pianino. Ale zvrací tak mi-
strně, že potřísňuje jen černé klapky. Dopadající zvratky
vyluzují melodii vídeňského valčíku. Pod okny demonstrují
odboráři. Fialový inkoust vytéká zpod dveří záchodu a roz-
lévá se po předsíni. Na schodišti se válí mlha a dopisní
schránky jsou plné rozdrceného česneku.

Tmavozelená neděle má zatažené záclony. Vypíchla si oči
pletacím drátem, protože nechce nikoho vidět. Zvonek
u dveří je zalepen leukoplastí. Jezdecké holínky zalité beto-
nem. Jen lednice zarostlá zeleným mechem napovídá, že to
všechno není myšleno vážně. Už zase bude oběd? Vždy� byl
před pár minutami. Ze sklepa se ozývá troubení pražských
pozounérů a z půdy se line vůně sušené mateřídoušky.

BRUNO SOLAŘÍK 

Černá pole za zády
Vlastně ani nevíš jestli je to rok nebo měsíc v úplňku

zakrytý betonovým mrakem stíhací perutě
Jdou-li kolem tebe ohlížíš se jen po první rotě a ostatní si už

můžeš vynásobit
Ale nemla� s nimi o drátěný plot to je zbytečná dřina
Uho� s nimi o cihlovou ze� toho svého hřbitova jako blesk

nebo sousoší s kovadlinou
Mezi zuby růží se třpytí zuby
Magnolie ani se neodvažuju říct jak se to jmenuje česky
Vypadal bych jako staveniště v Domažlicích které vyhoří

vždy když je všechno hotovo

Děláš to rukou nebo nohou?
Slyším skřípání pedálů bicyklu a ty se přitom tváříš jakoby

nic
Je to skřípání skříně těsně předtím než ji otevřeš
Je v ní tolik stříbrných příborů, že by bylo možné postavit

z nich postel nebo aspoň křeslo
V přítmí se ocásky událostí lesknou jaksi naléhavěji
Ale v plném světle se zase třpytí přímo osudově
Jako přezdívka vyslaná na výzvědy a zastřelená daleko za

frontou
Poj�me zase po letech sebrat vojsko a vydejme se s ním

k Volze
Budeme opět obklíčeni a pak teprve přeběhneme k nepříteli
A dojedeme s ním na dělové lafetě až do Königsbergu
Zvedne se vítr a ponese sebou Cyrila i s Metodějem
Ale zároveň bude korálový náhrdelník paní z Monsoreau

ládován do minometu
A nákladní automobily zatarasí cestu na Vídeň
Císař zemře u televize

Jan Švankmajer: Naboso, 2007
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Princip ambivalence

ROZDÍL MEZI „JINÝM BÁSNÍKEM“ a „surrealistickým básníkem“
spočívá v tom, že problém jiného básníka začíná tehdy, když
mu dojde, že je básník. Od té chvíle se cítí zodpovědný za to,
co z něho leze. — Tohleto v surrealismu odbouráváme. 

JAN KOHOUT

KDO JE S NÁMI, je sám proti sobě. BRUNO SOLAŘÍK

EVA ŠVANKMAJEROVÁ 

Malbu dělíme       
Malbu dělíme na
ikonografickou a zoufalou.
Jsou i ikonografickými i zoufalými. 
Jiní jsou zoufalí zoufalci.
Malbě je to jedno.
Lidi mřou a ona je.
Lépe se jí vyhnout. 
Kdo má tu možnost.
Lépe muži. Lépe dívce.
Běda ženě a hanba babě.
Dobře dítěti.
Vymalováno takto:
mlha závoj rubáš záclona ubrus a prostěradlo.
Barvy velmi bledý
(zásaditý uhličitan olovnatý).
Jak už nemocným šatům nikoho
zbejvá.
Jsme mdloba jak hrdlo olovnatýho psa.
Jak páry svit sírový.
Jsme?
Jsme? 
Jsme?

JAKUB EFFENBERGER

*
V době, kdy ještě sedmička

jezdila přes Vršovice až k moři,
jsem byl automechanik
s hlavou od vazelíny
a hubou plnou kubických centimetrů
Pak ale někdo řekl,
že bych už neměl dál bydlet
v té noře, co jsem si vydlabal

ve vlhkém chlebu,
a že bych měl kreslit po nebi klikyháky,
kterým by nikdo nerozuměl,
a každý by se divil, co že ho krásného čeká
Nasedl jsem tedy na svůj moped

z prasečích ocásků
a po cestě sbíral ty,
kterých by se nedotkl ani

nejvražednější šachista.
Te� už jsem zase zpátky
s hučením v uších,
sakem plným koblih,
s rukama od indulony

ze syntetických larev obecného blaha
A sedmička přes Vršovice
už nejezdí ani do Tater
To bychom tedy měli 

Kateřina Kubíková: 
Tys byla má první, 1994
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BLAŽEJ INGR 

Bez výstrahy
V neobyvatelné části města, kam vodí dámy na procházku
své psy, se střílelo. — Potichu, jako za svítání.

Muž s baterkou vylezl ze starého plynového potrubí.
„Kampak, mladíku!“ zaječel nad jeho hlavou hlídač.
„Schovávám se před deštěm,“ zamumlal muž, zhasl bater-

ku a zmizel ve tmě.
„Nezapomeňte si natáhnout kapuci,“ volal za ním ještě sta-

rostlivě hlídač, ale ze tmy už nepřišla žádná odpově�.
Kolem poledne se všichni shromáždili ve staré tovární ha-

le, kde byl nalezen mrtvý chrt s ukousnutým čenichem.

CELE SE PODDEJ SVÝM OBSESÍM. Stejně nic lepšího nemáš. Obse-
se jsou relikty dětství. A právě z hlubin dětství pocházejí ty
největší poklady. Nejde o vzpomínky, jde o pocity. Nejde
o vědomí, jde o nevědomí. Nech tuto podzemní řeku volně
protékat svým nitrem. Soustře� se na ni, ale zároveň se
maximálně uvolni. JAN ŠVANKMAJER

JOSEF JANDA 

Býti básníkem
Když jsem byl mladý 
myslel jsem si 
že býti básníkem 
znamená něco jako 
„Být vyvolený“
Po padesátce
jsem dospěl k poznání
že je to spíš průser

Jo abych nezapomněl
do rakve mi dejte samopal a baterku
Já se totiž potmě bojím

NIKOS STABAKIS

*
V náhle otevřeném vejci
se s veškerým majestátem 
zdrhovadla Rudého moře
objevil 
vždy tak mrňavý
stočený
rabín
který se mi tehdy, po probuzení
vrhl přímo do obličeje
s prosícím
vyděšeným
pelichajícím
uštvaným pohledem

Na stromě kde visí
prastaré měděné kliky od dveří
zadula jen vykotlaná 
úpěnlivá prosba
a na druhé straně
zatřásla zdvižená západka
rychle a nervózně větvemi
plnými slučí vervy
jako smích vyšplíchnutý z naběračky

Jan Švankmajer:
Konec Arcimbolda
(Léto), 2002 
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Sen ze 17. ledna 2001 — Jsem v internátní ubikaci a ří-
kám, že odcházím na schůzku, kterou mám domluvenou de-
set let. Beru si šaty a sako nechám ještě ve skříni. Chtěla bych
dobře vypadat, ale nemám asi moderní věci a obličej. Olejo-
vými barvami před zrcadlem se maluji. Vypadám dobře, ale
nejsem si podobná. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

MOŽNÁ JEN S MALOU NADSÁZKOU můžeme celý myšlenkový vý-
voj novověku charakterizovat jako snahu o překonání hranic
karteziánského rozvrhu, snahu dostat se ze zajetí jeho hra-
deb. Jistá cesta z tohoto intelektuálního žaláře přesto byla a je
k dispozici. Překonání hradeb tu nemusí být ani tak těžké.
Možná stačí jen překročit uvnitř sebe sama to, co jako ony
hradby identifikujeme. To však například znamená smířit se
s vlastní neúčastí v pojmových turnajích, vzdát se nikdy ne-
končícího hledání věcí jasných a zřetelných, vzdát se budo-
vání katedrál i jejich přejmenovávání. Jen jestli to ještě umí-
me. IVAN HORÁČEK

ZÁSADNĚ SI VYBÍREJ TÉMATA, ke kterým máš ambivalentní
vztah. Ta ambivalence musí být dostatečně silná (hlubinná),
nezvratitelná, abys mohl kráčet po jejím ostří a nepadat na
jednu nebo druhou stranu, nebo naopak padat na obě strany
zároveň. Jedině tak se vyhneš největšímu prohřešku: filmu
à la thèse. JAN ŠVANKMAJER

MŮŽEME SI PŘEDSTAVOVAT, že to, co probíhá v analytikovi, když
naslouchá volným asociacím pacienta, nechává volnost své
imaginaci, a když se v regresi vyla�uje na zachycení pacien-
tova nevědomí nasloucháním ozvěn ve vlastním nevědomí;
že to, co probíhá na straně analytika během protipřenoso-
vých stavů a v okamžiku, kdy se objeví „paradoxní systém“
či „chiméra“ (Michel de M‘Uzan), že to vše je v něčem srov-
natelné se stavy básnické inspirace, na které je rovněž možné
nahlížet jako na stav regrese, v němž imaginace ve stavu zro-
du zobrazuje nezobrazené, vyslovuje nevyslovené a „cizí“,
v němž dochází ke změnám identity básníka (Já je někdo jiný,
píše Rimbaud) a jeho mysl je také okupována překvapujícími
obrazy, neočekávanými větami, myšlenkami nebo sněním.
Odlišuje je to, že poesie se děje v osamocenosti, básník je na té-
to cestě sám, nebo je nanejvýš doprovázen ozvěnami jiných
básnických hlasů, kdežto psychoanalýza je výtvorem dvou

PŘEDPOKLÁDÁM, že čtenářova imaginace použije tyto konste-
lace nejrozmanitějšími způsoby, třeba jako neúplnou pří-
ručku na konstrukci stroje času. Kdo se zajímá výhradně
o budoucnost, může věc chápat jako příručku věšteckou,
případně jako inspirační východisko nejrůznějších příběhů,
nebo jako základ nějaké úplně jiné hry. SASHA VLAD

U HRY PŘEDTÍM A POTOM existuje „začátek“ a „konec“, ale
příběh uprostřed chybí. Mně se na té hře líbí právě tahle vý-
zva k zaplnění oné mezery příběhem, který se navíc dá pře-
tvářet a skládat pořád znovu a znovu. DAN STANCIU

GHEORGHE RASOVSZKY, DAN STANCIU, 

IULIAN TĂNASE, SASHA VLAD

Předtím a potom

V této fázi se zaráží vývin deštníkového svalstva.

Ovocný chrám roste z půvabného poprsí kurtizány.
Předtím Potom

Předtím Potom
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subjektů, dvou nevědomí, vztažených k analytickému rámci
a k dlouhodobému léčebnému procesu. 

ROMAN TELEROVSKÝ

VYNÁŠENÍ POKLADŮ Z HOŘÍCÍHO DOMU dává nakonec, zatímco
dům ostatně lehne popelem, odpovědi i na otázky, které vů-
bec nebyly vyřčeny. — Neřízené myšlení a kritické vědomí se
nemusí navzájem vylučovat: stačí pustit je uvnitř jedné osob-
nosti proti sobě. Představa loupe vejce vjemu. — Nevědomé
podněty mohou svému nositeli samy o sobě prokázat daleko
větší službu, než když jsou neprodleně podrobeny intelektuál-
ně-sentimentální selekci. Po takové selekci se tvůrce nikdy
nedozví nic nad to, co už stejně „ví“ a „cítí“. — Zato bez před-
pojaté autocenzury mohou nevědomé podněty nečekaně
změnit ustálený světonáhled svého nositele a přiblížit jej — za
cenu slušného zemětřesení — realitě v celé její hloubce. A o to
jde. O to jde v surrealismu. BRUNO SOLAŘÍK

JISTÝ SDÍLENÝ VÝZNAM SLASTI ozařuje vodivé cesty myšlenky,
od nepotlačitelných spojení automatismu nebo snu až po
uzly a zjevení analogie, ozřejmující se ve vzájemném sdílení;
harmonie by tu přinejmenším mohla získat nový význam,
dokáže-li nám vdechnout svou plodnou sílu, stvrzujíc sur-
realismus jako nejúplnější křižovatku myšlení, jež je schopno
samo sebe  přesáhnout. — Víla metamorfóz je ve střehu před
našimi představami, které vyvolává magnetizovaná intuice,
posedlost objekty až k jejich ztrátě a myšlenky, rozptylující se
svými vlastními postupy. Ta víla se projeví jedině a pouze
v těle nepřiznaného přání. MICHEL ZIMBACCA

TUŽKOU JSEM SI NAČRTL ČETNÉ SKICI, ale opustil jsem je dřív, než
se mé nápady plně rozvinuly, nebo než z nich mohl vznik-
nout úplný motiv. Z rozmaru jsem některé z těchto nedo-
končených skic přemístil víceméně náhodně z bílých papírů
na papíry se strukturovaným podkladem. — Během tohoto
procesu se často stávalo, že ona „nedokončenost“ z viditelné

Leonidas Kryvošej: Smrt nepřátelům, 1992

Niklas Nenzén:
Nedokončená

kresba
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podoby jakýmsi kouzlem  zmizela. Tvary převzaly mé ná-
znaky a začaly vyprávět příběh, nebo začaly motiv rozbíjet.
Ty, které zde ukazuji, pro mě obživly. Ale protože skici ne-
byly podle mé původní představy řádně dokončeny, ale ani
se zcela nevzdalovaly od čehosi, čím pro mě mlhavě měly
být, pohrával jsem si s nápadem vyjádřit proces transforma-
ce v pojmech  „negace negace“, podobně jako v psychoana-
lýze lze nastínit strukturu nevědomí, promítnou-li se do ní
chybějící ideje a touhy. NIKLAS NENZÉN

Bertrand Schmitt 
Dvanáctý křik
Jednoho dne se vám narodí dvojník
Blízký a odlišný
Vaše druhé já, které s láskou hýčkáte jako každý objev
A z vděčnosti

Nejdřív vidíte jen výhody
To vám nepochybně umožňuje udržovat zájem
Který chováte k možné podivnosti věcí

Ale postupně přicházejí pochybnosti 
Který z vás dvou vlastně jste?

Pozor!
Za chvíli začnete soutěžit 
To je začátek vašeho konce 
A okouzlení střídá strach

DAVID JAŘAB

Hlava — ruce — srdcE 
(Obraz 46 — Les; fragment)

Oheň. U ohně sedí na tlumoku Roth v tureckém sedu. Kolem
ramenou má deku. Kouří dlouhou dýmku s menší hlavičkou.
— Naproti němu sedí ruka. Je vztyčená v postavení „hlava vo-
lavky“. Oba, Roth i ruka, dlouze sedí. Z lesa zaznívají tu
a tam zvuky, zapraskání, vzdálený zvířecí skřek či houkání
výra.
Roth: Když jsem byl malý, hrávali jsme si často u kolejí. Po-

slouchali jsme, jestli už se blíží vlak, a pak, když se sku-
tečně objevil, uskakovali jsme a schovávali se za násep
před tou supící a funící bestií. Šel z ní strach, ale zároveň
mě přitahovala. A pak jsem jednou viděl chlapíka, které-
mu vlak ujel nohu. Naskakoval při rozjezdu a smekla se
mu. Ta samá noha pak ležela o kousek dál. Docela prostě
mu ji vlak uřízl. Díval jsem se na to: chlap a vedle noha
a mezi nimi nic. Nic, co by je spojovalo. Definitivně se roz-
dělili a každý si šli vlastní cestou.

Ruka: A te� já. Můžu?
Roth přikývne a zabafá z dýmky. 
Ruka: Celý člověk má jednu hlavu, dvě ruce a dvě nohy. Je

tak?
Roth pomalu přikývne.
Ruka: A necelý člověk je prostě ne celý. Už nikdy se jeho

myšlenky nemůžou usebrat. Oddělila jsem se a začala si
žít vlastním životem. Když jsem byla u tebe, myslela jsem
si totéž, co ty. Te� už si můžu myslet, co chci. Bez toho,

David Jařab: 
záběr z filmu 

Hlava—ruce—srdce, 2010
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abych se stala tvou součástí, se už tvoje myšlenky nesjed-
notí. 

Roth: A co jsem mohl dělat? 
Ruka: Nikdy jsi mě neměl dávat pryč. Měl jsi mě mít stále

u těla. Hezky připnutou, abych cítila tvoje srdce. Anebo...
nebo jsi mě měl sežrat. Kdybys mě snědl celou, stala bych
se zase tvou součástí. 

Roth: To mě nenapadlo.

DAVID JAŘAB PRACUJE metodou ironické výrazové sebereflexe,
jež stylizuje vnější atributy filmového vyprávění v několika
rovinách: zdůrazněná monotónnost a melancholická vážnost
dialogů by mohla být vnímána jako tradiční parodická figu-
ra, kdyby zároveň nevytvářela paralelní svět, v němž možná
platí podstatnější pravidla než ve světě, který známe. Takové
prolnutí vysokého a nízkého, tragického a komického připo-
míná postupy D. Lynche, zejména z období Twin Peaks, kde
hlavní hrdina s vážnou tváří, prodchnutou nadšeným od-
hodláním, pronáší mysteriózní formule a přitom jedním de-
chem denuncuje i rehabilituje pokleslou dikci těch nejtucto-
vějších tv seriálů. FRANTIŠEK DRYJE

NA PŘÍKLADU JAŘABOVA FILMU Hlava—ruce—srdce si můžeme
osvětlit, v čem vlastně spočívá rozdíl mezi takřečeným „sur-
reálnem“, v němž se rochní filmoví, literární a výtvarní kriti-
ci všech barev a velikostí, a opravdovou nadrealitou, tedy
hlubinným prolnutím subjektu a objektu, o níž zmínění kriti-
ci nemají šajn. — Nuže, uvedený film není surrealistický pro-
to, že zde probíhá rozmluva hrdiny se sovou, lvem a usek-
nutou rukou. Je surrealistický vzhledem k faktu, že ten
nehorázný hovor u táboráku probíhá s bohorovnou samo-
zřejmostí, jako kdyby si povídali nádražáci v bufetu. 

BRUNO SOLAŘÍK

KRISTÝNA ŽÁČKOVÁ 

Stesk seriálního vraha
řekl jí: proč mladé sympatické děvče píše takové věci? 
odpověděla: proč se dívence od pejska říká čubka? 
a byli svoji, totiž navždy
v zuřivém dialektickém sváru
ovšem bez syntéz se stoupající tendencí
ve skrytu duše nazýval ji syntetickým undergroundem

ačkoli si zdaleka nemohl být jist
že syntézy (jsou-li vedeny lineárně) nedostaly se 
již opět nad povrch zemský
nebo�!
země je kulatá

teskný pak jeho život posedlý celistvostí
ovšem vše, řečeno s potvorou, dělo se po částech
smýkajících své kluzké povrchy v příčivém vzdoru spojení

už jenom každé slovo
ta zející osiřelá součástka, jejíž osamocené vyslovení
má význam asi jako myslet věčnost

Karol Baron: z cyklu Beštiár KB, 1997
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všechno mu taky dlouho trvá
přežvýkat ta slova, aby mohl vystupovat v seriálu
vcítit se do oběti, jíž po pravdě vždycky něco trochu chybí
zdlouhavost kastračního komplexu 
a jeho pokusů o nedorozumění

obsese zvrhne se teprve z úspornosti
zoufalé a trapné rezignace na řešení záhady: 
jak se lze vztahovat k celku
a ačkoli samotná obsese jistě by omluvila nedokonalost

řešení
rozkládání souskladných částí stalo se nadále předmětem

jeho výzkumu
v bezbožné avšak vroucí oddanosti každému dílu zvláště! 

POKUD SURREALISMUS SPOČÍVÁ V ÚSILÍ odhalit skrze psychický
automatismus „skutečné funkce myšlení“, poesii Kristýny
Žáčkové bych charakterizoval jako snahu rozkrýt skutečnou
funkci přemýšlení: báseň je vlastně osobitou a jistě i osobní
etudou na od věků nevyřešené a věru nevyřešitelné zadání.

Tato poetika je suverénní a svébytná — neuzavřená, jakoby
testující nejen myšlenku (sebe/reflexi), ale i prožívání — nebo�
abstraktnost či diskursivnost jejího psaní je po mém soudu
vždy emočně motivována, či alespoň výrazně prostoupena
bolavě sebeironickým sebezpytem: work in progress. 

FRANTIŠEK DRYJE

DAVID JAŘAB 

Křoví
Mistr si při pohledu na křovinatou pláň uvědomil, že by se
zde mohl leckdo schovat, aniž by ho bylo možné zpozorovat
z polní cesty, na níž te� stál. Podařilo se mu ke křovinám vy-
šplhat, a přestože si do bot nabral plno kamenů, nedbal toho
a jal se schovávati. Když už byl uveleben na svém místě tak
pohodlně, jak si jen mohl přát, a když nabyl dojmu, že ho
opravdu nelze odnikud zpozorovat, začal čekat na někoho,
kdo by šel kolem, aby si ověřil svou původní myšlenku. Je-
diný fakt, který kalil jeho radost z dobře realizované úvahy,
byl ten, že se nemohl přesvědčit, zda ho tedy někdo vidí či
nikoliv, protože ze své pozice už na polní cestu nedohlédl.

JAN RICHTER

*
Má hlava se vpíjí do alkoholu oko se roztírá a je vlhko jako
noční motýl v lebce vlhko jako v kapsách vraha jako v tlejí-
cím listí je vlhko jako v těle v jeskyni v ženský nakonec je na
chvíli žluto mezi křídly a očima je přesně tak prázdno jako
žluto jako když se řekne vstaň stoupni si ke zdi a my tě stáh-
neme z kůže ano přesně tak je vlhko jako když se zaříkává ja-
ko když si hraješ na pravdu a jsi jako skála nahnutá nad vlh-
kou jámu je žluto jako když začíná revoluce pohybem ruky
k mé hlavě má hlava se vpíjí do žlutě tebe z vlhkosti mé oko
se pije na ex jako když postaven ke zdi stahován z vlhkosti
v kapse vraha bez možnosti dne bez možnosti noci ke které
by se odvolal jako když skála vyrůstá ze žluti jako žlučník
kamenovaný dětmi není ani den ani noc není nic co by stálo
za povšimnutí. Dnes se nestalo vůbec nic.Kathleen Fox: Muzeum přízraků, 2005
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Surrealistická 
zastavení

Kateřina Piňosová
Albert Marenčin

Přemysl Martinec
Roman Kubík
Jan Daňhel

Roman Telerovský
Martin Stejskal

Alena Nádvorníková
Kateřina Kubíková

Skupina česko-slovenských surrealistů, 2007
Námět a výchozí snímky: Roman Kubík 
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Hledání 
Máchy
Skupina česko-slovenských surrealistů, 2007

Eva Švankmajerová: Oni dnové
zašly dávno (K. H. Mácha III)

Jan Švankmajer: 
Já jsem Mácha

Roman Kubík: 
Máchova ruka

Martin Stejskal: 
Imaginární portrét KHM

Bruno Solařík: Kolébkohrob KHM

Jan Gabriel Leonidas Kryvošej Bruno Solařík Jan Švankmajer
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Ornament je zločin

KOUPIL JSEM SI PÁR SKICÁŘŮ a sadu dětských barev a začal
zkoumat využití motivů, samovolně vzniklých při ponořová-
ní listů papíru do rozpuštěných vodových barev. — Moje mo-
tivace je dána touhou vidět, jak to bude dál. Jako dítě, které
obrací kameny, aby spatřilo, co se skrývá pod nimi, žene mě
stejný pocit zvědavosti, abych trávil dny „odklápěním“ vý-
znamů kresby. BILL HOWE

BILL HOWE ROZVÍJÍ SPECIFICKÉ TVARY, podobné antropomorfizo-
vaným poševním stěnám či „naopak“ mozkovým závitům,
aniž by upadal do planého dekorativismu. Jeho zosobněné
úzkosti ráje představují hutnost němých posunů kůry zem-
ské: pomalu, ale jistě, mimo dobro a zlo. BRUNO SOLAŘÍK

V KRESBÁCH BILLA HOWA jako by se děti s výrazem nevinnosti
nebo hlouposti v očích dívaly z druhé strany pekelného pod-
světí. Nebo snad zírají na nás zrovna tak, jak my zíráme na

ně? Zdá se, že prostor kresby je využit ke zhuštění a zaměře-
ní nějakého aktu psychické nutnosti. Pracná technika vyteč-
kovávání stínovaných ploch jasně ukazuje, že estetika zde
stojí pevně ve službách obsese. STEPHEN CLARK

MOJE PRSTY SE STÁLE SNAŽÍ něco sdělit okolním hluchoněmým.
Většinou marně. Znakové, neverbální řeči, vlastně jediné
skutečné řeči, která je schopna vyjádřit mnohoznačnost věcí
a dějů, protože tryská z nevyčerpatelných zdrojů imaginace,
už nikdo nechce rozumět. Pro tuto civilizaci je to řeč barbarů,
psychopatů a mrzáků, protože se nedá zpeněžit.

Jsem ruka se šesti prsty a s plovacími blanami mezi nimi.
Místo nehtů mám drobné, špičaté, mlsné jazýčky, kterými
olizuji svět. JAN ŠVANKMAJER

NA BĚLOHORSKÉ ULICI V PRAZE býval ještě dlouho po válce ná-
pis pro případ náletu: „Do volna“. Byla tak naznačena cesta
do toho VOLNA… Jednou jsem tam zkušebně, no, utíkala.
Byl podzim, vlahý vítr, skočila jsem na hlas té nabídky, a bě-
žela. Nebyl tam ovšem ještě ten hotel, tak jsem utíkala. Na

Bill Howe: Vznik kresby, 2003
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pouhý slib. — Vám se to nepovede, už tam stojí barák a žádná
naděje. Kufry a ten obvyklý lágr s turistama a pinglama a ta-
ky parkoviště s auty a všude kolem zákaz zastavení. Jakápak
lidská touha po naději, a dokonce po společném úniku do
VOLNA… Te	 kudy? — Jsme zahanbení vlastní bezmocí. Je
to zoufalství zákona, žal přísahy, která, z huby vypuštěna, se
honem promění v přinucení, a často je to jen křižovatka ima-
ginace, onen jediný exit z posprávna. Na doklad svého tvrze-
ní nemám než pár barevných skvrn a něco popsaných papír-
ků o té kopřivce fantazii. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

JAN GABRIEL 

Od rána
Už od rána je jasno
První zprávy ještě prorůstají stínem košile
Ale venku už cáry těl šíří slávu pokašlávajících větví
Mé i vaše zvonění

V zrcadlech jsou všechny dopisy bledé

Střílet po sobě v rozečteném románu
Prostě za každou kapitolou udělat tečku a vystřelit
Hřbetem ruky přejíždět tenisové kurty

Kdekdo usne uprostřed týdne
Jako by právě mělo začít stěhování národů

Dlaň je místem kde nejčastěji dochází k soubojům

*
Naše výpočty mají všechny znaky páry
Lze je rozložit pohodit jako svršky
Nebo jen znova sečíst

*
Některé šaty mají jen dutý zvuk
Přiznejte se:
Vaše věty jsou krátké
Kratší než vlak který se ztrácí
Ale neodplouvá
Jako vůně starých kuchařek

MEDIUMNÍ PROJEV je založen na pasivním (či quasi-pasivním, ale
to je otázka hodnotícího úhlu) naslouchání vnitřním hlasům.
Pouze tato totální obrácenost mediumiků směrem do nitra
umožňuje a podmiňuje slyšitelnost hlasů, jež je úměrná jejich
imperativnosti, to jest naléhavosti touhy mediumiků po výrazu.

Alena Nádvorníková: 
Jev, 1992
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Jak v ontogenetickém, tak fylogenetickém plánu se v kre-
sebném výrazu (i fyzioplastickém), který je v oblasti výtvar-
ného projevu obecně pokládán za primární, projevuje jakási
posedlost autonomní linií a její kreativní mohutností. Není
divu, že pak v onom vyhraněném typu, který je předmětem
našich úvah, je tato obsese ústředním znakem tvůrčího pro-
cesu a autonomní linie se ve svém mnohasměrném pohybu
stává nejenom analogií mentálního pohybu, ale celého men-
tálního časoprostorového kontinua, živým zrcadlem jeho
rozpínání a smrš�ování, jeho mumlání a šeptání. Tento typ
kresby může přitom být jak výrazem nahromaděné energie —
nejtypičtějším příkladem jsou dětské tzv. čmáranice, či na
opačné straně druhotným výsledkem vnucené pasivity — viz
známé schůzovní kresby, zůstaneme-li na elementární úrov-
ni. Není však důležité, zda výsledný výtvor je statický či dy-
namický, předmětný či nepředmětný, plošný či sugerující ob-
jemy, minuciézní či uvolněný, přičemž ani příčné kombinace
těchto namátkou zvolených protikladů nejsou zanedbatelné;
důležité je, že právě tradiční protiklady, tradiční dvojice sty-
lových kvalit jsou tady relativizovány či dokonce rušeny. 

ALENA NÁDVORNÍKOVÁ

PROHLÍŽET SI TUŠOVÉ KRESBY ČI PASTELY Aleny Nádvorníkové
často znamená vzít na sebe riziko vstupu na nepevný břeh,
na nestálé území plné prohlubenin a trhlin, pohyblivé písky,
kde ty nejstarší usazeniny — o nichž bychom si mohli myslet,
že už dávno zkameněly — jsou náhle posouvány tekutými
vrstvami, podzemními telurickými proudy, které před námi
převracejí krajinu a její tvary. Tváří v tvář takovémuto víru
hledáme rovnováhu. Sáhneme po jedné linii, zaklesneme se
do jedné formy, ale pohled jakoby chycen se okamžitě ocitá
v pasti. Upne se na nějakou čáru, obrys, hranu, rázem však je
stržen jakýmsi hlubinným proudem, jejž nedokáže ovlád-
nout. Jako kdyby si tahy, které se na papíře ježí, kříží a pře-
křižují, v sobě uchovávaly aktivní ozvěnu pohybu, jenž je za-
znamenal. BERTRAND SCHMITT

SLEDUJTE V KRESBÁCH ALENY NÁDVORNÍKOVÉ měnlivý tanec zá-
stupných znaků. Zpola oživené šifry se derou z matečných
kadlubů, protírají si oči a zaměňují si místa. Ze zárodečné-
ho bahniska se vynořuje kosmatá hlava sledovaná vzápětí
étérickým tělem, s pupeční šňůrou dosud pevně ulpívající

v přízemní těstovité kaši. Zatímco tlapy se jen s krajní ná-
mahou zbavují vazkých šlemů, hlava ve výšinách metamor-
fuje v kónický kužel, aby sama přispěla ke zrodu přísloveč-
ných oblaků, v nichž se v nejbližší chvíli rozplyne. 

MARTIN STEJSKAL

VZPOMÍNÁM, jak mne při prvém setkání s Aleninými obrazy
okouzlilo cosi, co na prvý pohled připomínalo půvabné si-
luety, jaké jsme vídali na starosvětských hrníčcích a medailo-
nech, abych vzápětí ztratil přehled: nutilo mne to dosazovat
si tvary osob či předmětů, které by mohly takové stíny vrhat,
a v duchu si domalovávat po svém to, co zůstávalo nerozluš-
titelné. LUDVÍK ŠVÁB

Alena Nádvorníková: bez názvu, po r. 2000
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KRESBY ALENY NÁDVORNÍKOVÉ nejsou předem vymyšleny a es-
teticky ztvárněny, vznikají spontánně, doslova se rozrůstají
pod rukou, která vedena pouze vnitřním hlasem překresluje
své vlastní a přesné významy. Ničím neomezovaný tanec
představ je v nich stejně zběsilý a pustošivý, jako jindy ne-
skrývaně melancholický. Až by se chtělo říci: podle toho, jak
si vítr hraje se sukní. Vždy� právě sukně u dam vždy něco
skrývá i náhle odhaluje, probouzí zvědavost i touhu spatřit
skryté tajemství, které se nakonec, a� už chceme nebo ne, roz-
bíhá všemi směry a spojuje výšky i hloubky toho, čím žijeme
a čím jsme. JAN GABRIEL

KRESBÁM ALENY NÁDVORNÍKOVÉ VLÁDNE konvulzivní nadhled:
jakoby nadlidská síla drží konstrukce, zprohýbané snad po-
vodní, v elegantních obloucích žebrových kleneb, a zabraňu-
je vzájemně se požírajícím tvarům v pádu do černé díry an-
tihmoty. — Velmi významné je zde vyzdvižení ornamentu

z role pouhé dekorace k výšinám autentického svědectví. —
Alena Nádvorníková kreslí metodou ptačího hnízda, tedy
neúnavným splétáním vnucujících se čar do nezamýšleného,
a přece sevřeného, celistvého tvaru. — Zde se nabízí srovnání
tohoto principu s metodou, jíž tvoří své básnické cykly. Jejím
předobrazem je totiž autorčina dávná hra na vlakové básně, při
které hrál roli rytmus rachocení podvozků po kolejích. 

BRUNO SOLAŘÍK

ALENA NÁDVORNÍKOVÁ 

Menší vlakové básně
Přikryj mne v pomoří 
v prochladlé řece. 
Říjen říjí, pole sílí. 
Křeče povolily.

Útroby podle potrubí, 
i křiklavá zákoutí vesnic: 
ve zvuku zvuk, 
ve vlaku vlak.

Mírné zteči neutečeš:
ráno mlátí mladí mleči
večer.
Klátí břehy, tiché vody
ohněm beze jména.
Ohře ohrožena.

Důležitější jsou keře
než řeči o důvěře.
Větve jí načuhují do divadla,
v uhlí na ni číhá
smrt.

Polední klekání 
z kapsy mi vyhání 
pohřeb.
Svantovítu svítá: horoskopy zboří 
zítra.

AUTOMATICKÁ ČI MEDIUMNÍ KRESBA je „pasivní“ naslouchání
ozvěny. Vyžaduje absolutní uvolnění mysli, podobně jako
meditace. Čím hlubší je uvolnění, tím výrazněji poci�ujete, že
to nejste vy, kdo to kreslí. Ruka jako by se odpojila od vaší
vůle a dělá si, co chce. Respektive dělá to, co neovládáte, ale
co má zřejmý, ale nám dosud nesrozumitelný smysl. Zkuste
to sami, i když jste o sobě přesvědčeni, že jste absolutní anti-
talent. Mediumní kresba není umění, je to realizace duše, a tu
má každý (nebo skoro každý). 

Ornament mediumní kresby nelze ztotožňovat s dekorati-
vismem vypreparovaných, většinou uměle vykonstruova-Jan Švankmajer: mediumní kresba (dokreslovaná frotáž), 2000
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ných ornamentů, charakteristických např. pro různá slohová
období. Tady jde o bezprostřední zachycení určitého rytmu
„duše“, který je slyšet při naprostém uvolnění. Tento „auto-
matický ornament“ zachycuje a zviditelňuje pohyby odehrá-
vající se uvnitř našeho těla a mysli. Je to zviditelnění prvot-
ních rytmů. Tady se mediumní kresba stýká s ur-hudbou
přírodních národů, s prvotním jazzem, s dětskou říkankou
a popěvkem. JAN ŠVANKMAJER

AUTOMATICKÁ KRESBA, PUŠKA, BÁSEŇ, řazení a pistole jsou také
takovými výrazy dorozumívání se sebou a s těmi, kdo i ru-
kou sdělují a zaznamenávají, třeba zrychlují a vůbec činí. Je
to osvobození a radost, ale zdá se, že zrovna te	 nikdo nepo-
slouchá ani se nedívá. Jako by všichni cvakali myšma. — A my
můžeme bušit a sdělovat, co zrovna námi troubí a brečí, či se
dotýká i našich vlastních chtivostí. Hle — zrovna letos že nás
pro ty zprávy a vyjádření či upozornění nikdo neupálí. A pak
že jsou časy mizerné a že se pořád zhoršujou. 

Médium kreslí, a duše jako by říkala, jako by tvrdila, jako
by mu kladla na srdce, co má dělat, a ono médium jako by

potřebovalo jakousi záminku k tomu, že si jen kreslí. Zdá se,
že pokyn pochopí hned v první vteřině a pečlivě ho poslou-
chá a kreslí, pokud se mu takového vedení dostává, ale celé-
ho jeho života se jeho kreslení jaksi už nijak netýká.

Může se vůbec ještě kreslit jen tak, bez snahy vytvořit něja-
ký znak, co nás dorozumí? EVA ŠVANKMAJEROVÁ

TAKY SE STÁVALO, že jsem naprosto správně a zřetelně viděl,
kde jsem, i celé své okolí, a tu se stalo, že nějakou věc v tom
okolí napadl ornament, zdánlivě neškodný, jakoby secesní,
ale strašně žravý a šířící se obrovskou rychlostí a nakažlivý —
a všechnu skutečnost sežral a zbyl jen on, černý a děsivý.
A prázdno. PŘEMYSL MARTINEC

Eva Švankmajerová:
mediumní malba,
2002

Kateřina Piňosová: 
Sade, 1998
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KALIGRAFICKÉ TŘÁSNĚ se v kresbách Aleny Nádvorníkové mě-
nily ve sple� vlásečnic, které počaly tepat, dýchat, najednou
to byl zárodek, jež rostl v plod, a stával se součástí podivu-
hodné podmořské fauny. LUDVÍK ŠVÁB

ZAČALO TO STÍNOHROU. Tvorbu Kateřiny Piňosové zprvu před-
stavovaly úplně černé maličké potvory, které lozily jedna
přes druhou, nad sebe, pod sebe, všude. Výkřik architekta
Adolfa Loose „Ornament je zločin“ zde ztrácí svůj kritický
význam a nabývá zrovna tak nekompromisního významu
sladké vůně zločinu: potvory totiž tvořily rozvětvené orna-
menty, které, řekněme, dýchaly, a bylo to tak hrůzostrašné,
jako kdybyste si mimoděk a v úplné střízlivosti všimli, že dý-
chá krajkový přehoz na vašem dekorativním stolku. 

BRUNO SOLAŘÍK

JDE O ZNOVUNALEZENÍ a oživení ideografického jazyka, jenž je
materiálově uzamknutý a odolný vůči sémantickému či ideo-
logickému znásilnění. — Do krajnosti vyhnaný princip foto-
grafie jakožto fosilie, otisku, nemůžeme vláčet bahniskem
pojmů. JAN DAŇHEL

JESTLIŽE SE ROZHODUJEŠ, čemu dát přednost — zda pohledu oka
nebo zážitku těla, dej vždy přednost tělu, protože hmat je
starší smysl než zrak a jeho zkušenost je fundamentálnější.
Navíc oko je v současné audiovizuální civilizaci značné una-

vené a „zkažené“. Zkušenost těla je autentičtější, nezatížená
dosud estetizací. Úběžníkem, který ovšem nesmíš ztratit ze
zřetele, je synestezie. JAN ŠVANKMAJER

ANTIORNAMENT V ROLI ORNAMENTU: nudné větve Jana Daň-
hela nejsou schopny vyvolat vizuální představu takové či
onaké figury, ale zato mohou navodit chu� dramatického
děje. — Je to tupé hledění do vzorků koberce, hledění, z ně-
hož se v horečkách dětství odvíjí děj psychofyzických sta-

vů, nikoliv jen vizí, aktů, obrazů. Tohle stavovské divadlo
intimní zvěře se blíží povaze prožitku hudby. — Fascinace
spletí a vlhkem jakoby zapomíná po celou dobu předsta-
vení zvednout oponu, takže divák hledí zamračeně na
nudné ornamenty neš�astné drapérie, a „co má být skry-
to“, mu opravdu skryto zůstane. — Anebo nezůstane: divák
hledí na oponu, a přesto je plně vtažen do děje za ní. —
Ano, Daňhelovy větve jsou spíš rádio než televize. 

BRUNO SOLAŘÍK

Sen — Stojím v lese s vysokými stromy. Kousek napravo
stojí stařena, a na skále přede mnou stojí mladá žena. — Sta-
řena mi dává dva klacíky. Vím, že je musím hodit do dvou
nepatrných otvorů a přesně se do nich trefit. To se mi v kraj-
ní chvíli podaří. — Můžu proto sedět na houpačce, která te	
visí z mraků, a houpat se nad celým krajem.

KATEŘINA PIŇOSOVÁ

Jan Daňhel: 
z cyklu Krajina a revoluce,

2006
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JAN RICHTER 

Záznamy
„Děláte, jako kdybyste mi nerozuměl!“

Jeho nohy se pohnuly ve džberu pod stolkem za svitu ma-
lé lampičky. Číšník se s ním o tom odmítl bavit, dožadoval se
střelby z revolverů, které předtím odcizil strážníkovi v uvíta-
cím pokoji.

Pokradmu se blížila ke dveřím do jídelny, odkud se hluk
ozýval, zahalena do potahu na žehlící prkno, ostatně jako kaž-
dý lichý čtvrtek, jak měla ve zvyku od smrti strýce Milana. 

Nad domem přeletěl stín skalpelu. 
„Jestliže okamžitě neodložíte tu lulku, nastane katastrofa!“

Číšník si protáhl unavená záda, chvatně pohlédl na hodiny
a pak s vypětím posledních sil nasoukal mokré nohy do kla-
víru. Tiše jej zaklapl.

Starý muž sedící naproti mně jedl velmi unaveně polévku,
nudle mu stékaly do plnovousu, kde tvořily písmena, a v ko-
nečné fázi se spojily do tajného hesla: 

Položte ruce na stůl a pozorně mě sledujte.

Zde jsou ženy na přechodu na přechodu.

JOSEF JANDA 

Onehdy
Onehdy jsem si řekl
že zase napíši nějakou báseň
Mořil jsem se s tím celé dopoledne
a nic
Nakonec jsem toho nechal
Byl jsem natolik vyčerpán
že po zbytek dne
jsem byl schopen vrhat už jenom poloviční stín

Ody Saban: Zakladatelka primátologie, 2001

Bruno Solařík: Bitva u Solferina, 2004
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Kdo máš uši k slyšení

ANDREW LASS 

Pan Zajíc 
Pan Zajíc 
slezl z velocipédu. 

Nechal si ho přidržet 
u internetové kavárny 
stála nahá lampa 
otřel se o kanál 
chytli ho v pytli 
dále medovník 
a dvě polobotky. 

Nechal si ho přidržet 
na velocipédu. 

V PRVNÍCH BÁSNÍCH ANDREWA LASSE se prosazuje vlastní téma
jazyka, neologismy přecházejí až do jakési uvědomělé, leč ne-
řízené neoglosie, slovní hry s homonymy a idiomy rámované
groteskními zkomoleninami umocňují elementární obraznost.
— Později Lass tuto experimentaci omezuje, i když jazykové
pnutí je i nadále pro jeho psaní příznačné. Na první pohled
prosté verše, často ve spojení s nervními kresebnými samo-
znaky-záznamy, prostředkují hlubší sdělení, onen „smysl ne-
smyslu“, vynořující se třeba v originálním přepodstatnění
známých nonsensových figur E. Learyho, jimž je náhle při-
znána obecnější, symbolická platnost. FRANTIŠEK DRYJE

TRHOVÝ MECHANIZMUS dodáva hudbu hudbychtivým tak, ako
svojho času dodával európsky alkohol americkým indiánom,
antilský tabak európskym fajčiarom alebo nemecké mercede-
sy slovenským zbohatlíkom. Samozrejme, �udia sa nerodia
fajčiarmi, ani ako melomani. Trhové mechanizmy dokážu
potreby nielen ukoji�, ale aj vytvori�, vypestova� návyky a zá-
vislosti, ktoré potom zmenia nielen jednotlivca, ale aj celé ná-
rody. ALBERT MARENČIN

RYTMUS A MELODII lze využít k masovému zblbnutí, k perma-
nentnímu tranzu, respektive „drogarytmu“. Došlo ke zvuko-

vé, a nikoli hudební hypertrofii, protože nejde o veškerou hud-
bu, a také proto, že si nejsem jist, zda vůbec jde o hudbu.
Ano, jako by šlo o postmoderní vylepšení rozhlasu po drátě,
co se na něm ulomil knoflík, a tak to permanentně hraje a vy-
plňuje prázdnotu lidských duší, nedostatek imaginace
a strach ze sebereflexe. ANDREW LASS

JE PŘÍZNAČNÉ, že přináležitost ke generačním komunitám se
nejčastěji a nejmasivněji projevuje — vedle stejně iracionální
uniformity módy — právě v preferenci odlišného hudebního
stylu, který převážně zastupuje nejen ideologii, ale myšlení
vůbec. Jak potom hledat „skutečné funkce myšlení“ tam, kde
myšlení programově absentuje? Spočívá snad revolta těchto
opozičníků v tom, že se rozhodli bučet v odlišném rytmu
a v jiné tónině než rodičovské stádo? FRANTIŠEK DRYJE

Andrew Lass: kresba, 2004

Andrew Lass: kresba, 2004
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TO, CO JE BYTOSTNÝM PŘEDPOKLADEM AKTU HUDBY — hudebnost, in-
dividuální dispozice myslet tonálními kombinacemi — zcela
evidentně zachází na úbytě. Viz například zánik lidové písnič-
ky, mollového cítění atd. — Vlivem snahy nahradit ztrátu kvali-
ty zvýšením kvantity nabývá hudba postupně podoby zobec-
něné jednotliviny, až se nakonec stává mediální informací,
schématem. Fenomén vyprazdňování pojmů je v hudbě alter-
nován vyprazdňováním individuální hudebnosti, kterou na-
hrazuje obecná, tj. obcí kodifikovaná forma.  — Samotná hudba
ovšem za ono spiknutí nemůže. Kořeny jsou hlouběji. 

IVAN HORÁČEK

MEDIÁLNÍ HUDBA, stejně jako mediální obrazy, dnes bezděčně vy-
plňuje pasivní prázdno společnosti. To není problém hudby,
stejně jako to není problém obrazu či obrazného myšlení. Je to
problém zkurveně všepožírající medializace všeho, co se jen tro-
chu hýbe a co se bez odporu vleze „do bedny“. JAN DAŇHEL

HUDBA JE V PRINCIPU NEJJEDNODUŠŠÍ a nejprimitivnější způsob
tvůrčího výrazu, nebo� je svázána s více nebo méně jednodu-
chými emocemi a smyslovými vjemy. Nedokáže reflektovat
a vyjádřit komplikovanější myšlenku (pojem) ani imaginativní
myšlenkový proces založený na významové analogii. Stejně ja-
ko u abstraktního malířství jsou její symbolizační možnosti —
navzdory prokazatelným extatickým zážitkům aktérů a na-
vzdory jakékoli formě orfismu — silně omezené. FRANTIŠEK DRYJE

JEŠTĚ DLOUHO BUDU VZPOMÍNAT na koncert, na který jsme šli —
Alexandre Pierrepont, Michel Zimbacca a já. Sledovali jsme
zde kytaristu Marca Ducreta — když v omračujícím zvuko-
vém pátrání doprovázel saxofonistu Tima Berna —, jak se až
do nejmenších gest proměnil v plaza. Slyšeli jsme tedy něco,
co nikdo z nás nemohl ani tušit, a čeho nás sám Marc Ducret
v tom okamžiku do jisté míry učinil součástí: křik ještěrky. 

BERTRAND SCHMITT

O SURREALISTECH se s pozoruhodně bohorovnou nedomyšle-
ností stále znovu opakuje, že „jsou k hudbě hluší“. O tom ví
své Ludvík Šváb, celoživotně aktivní muzikant. Při mnoha
příležitostech neopomínal zdůrazňovat, že Jaroslav Ježek byl
zakládajícím členem Skupiny surrealistů v ČSR. 

MARTIN STEJSKAL

JE-LI SURREALISMUS METODOU kultivace cest k synchronicitě,
k uzlovým bodům organizace světa a bytostného ukotvení
každého z nás, pak v hudbě (a nejen v ní) jde přesně o totéž. 

IVAN HORÁČEK

HUDBA PRO MĚ BUDE VŽDY SPOJENA s magickým prožitkem. Ne
tolik kvůli pythagorejským vlivům v „magii vysoké“, spíše
pro její schopnost rozpouštět a na jiné úrovni ono rozpuštěné
opět spojovat. JAN DAŇHEL

„BYTÍ V RYTMU“ je věru způsob, jak zastavit nikoliv čas, ale —
mnohem podstatněji — jeho druhý pól, totiž ono „Já“, které
ten čas prožívá. Odtud pak onen jev rituálních tranzů, v nichž
hraje ústřední roli hudební rytmus, a v nichž je základním
momentem pocit autentičnosti. ANDREW LASS

Eva Švankmajerová:
Pivo, 1991
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MUZIKANTI SE BAVILI: „Slyšels, jak vzala to déčko?“ — „Jo, slyšel.“ 
To mě samozřejmě zajímalo, jak kdo odnesl D.
Slyšela jsem bubnovat černocha v pařížském metru. To by-

la asi zvuková starobylá zpráva rytmická. Něco komusi tak
expresivně sděloval. To nebyla žebrota. To byla komunikace
hudbou. — Jsme svědky denně se hudebně projevujícího svě-
ta, a ten takto samozřejmě taky mluví o Erótu. Proč ne? 

EVA ŠVANKMAJEROVÁ

MUSÍM SA ZNOVU VRÁTIŤ k Bretonovmu výroku: „Neexistuje
surrealistická poézia, ani surrealistické maliarstvo, existujú
len surrealisti, ktorí ma�ujú alebo píšu básne, tak ako by
mohli plies� košíky alebo podkúva� kone.“ Pod�a mňa platia
tieto slová aj o surrealistoch, ktorí namiesto pletenia košíkov
pestujú hudbu. ALBERT MARENČIN

Sen o zpívající rakvi — Má kamarádka Petra Mandal
měla sen o předmětu, který jsem si pak vyrobil: je to truhla
o délce lidského těla a uvnitř se skrývá hudebník. Přes víko
truhly jsou napnuty struny. Hudebník zpívá skrze kulatý
otvor ozvučného víka, přičemž jeho hlas řídí tóny strun. 

JOHANNES BERGMARK

SURREALISTICKÁ HUDBA? No přece... hudba. Vystižení přírod-
ně-psychického rytmu hudbou je příkladem vlivu seismické-
ho soustředění ducha na uvolnění skrytých tvůrčích sil, uvol-

nění, jaké lze zakusit i v oblasti verbální či vizuální inspirace.
Rytmus, tep, melodie jsou prameny citových a obrazotvor-
ných schopností lidského ducha. Na počátku bylo slovo, ale
to slovo bylo u hudby, a to slovo byla hudba (Jan 1,1). 

BRUNO SOLAŘÍK

„NIL OBRÁTIL SVŮJ TOK a já jsem se zrodil z vnitřního záblesku
slasti.“ To slovo má všechny rysy zvěstování, z něhož ne-
vzniká nic menšího než věc jako taková; rytmus jejích tónů,
halících se do ticha, odlehčuje svůj přízvuk a ohlašuje poza-
stavení úderů srdce, a přitom tam ta lastura vůbec není: leží
na slunci rozkoše... Avšak slast rozmotává vnitřní ucho a na-
stoluje okamžik oněch věčností, které váží „víc než všechna
voda mořská“. MICHEL ZIMBACCA

FRED OTT BYL ZAMĚSTNANEC Tomáše Alvy Edisona a byl to on,
kterého Edison použil, když dělal první zkušební snímky pro
budoucí kinematograf. No, a potřeboval natočit na film něco,
aby se to hejbalo. Tak vzali tohodletoho Freda Otta, a malej
chlapeček k němu jako přistoupil, strčil mu něco pod nos,
a pak Fred odkýchnul. A ten film — který se opravu dostal do
kinemaskopů a patrně byl vůbec první, kterej byl natočen —
se jmenoval „Kýchnutí Freda Otta“. LUDVÍK ŠVÁB

Johannes Bergmark: 
Sen o zpívající rakvi
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ZÁMĚREM ROMANA TELEROVSKÉHO bylo vtahovat psaní, jehož
imaginativní proud z neznámého důvodu (v důsledku do-
sud neurčených inhibicí) neustále zadrhává, do procesu prů-
běžné „sebeanalýzy“ (psaní zde reflektuje sebe samo). Jako
výchozí stav je v tvorbě Romana Telerovského navozeno stří-
dání dvou režimů myšlení, „symptomotvorného“ a „analy-
tického“. Při čtení nicméně nabýváme dojmu, že si autoana-
lytik často právě od reflexivních pasáží slibuje, že se
nenápadně „překlopí pod hladinu“ a samy performativně
odstraní vnitřní zábrany. MILOSLAV CAŇKO

ROMAN TELEROVSKÝ 

Vášeň pod víčky smrt
„jsi nesrozumitelný celý ty“

Na upuštěné noze 
k snědku pár myšlenek 
umazaných pepřem
v zálivu očí tvých
(ty vole)

Pod rukou 
zakrytý afekt a možná jediný
S celou svou složitostí
afekt poztrácený v nepřítomnostech 
obrazu, myšlenky, úst

Báseň se nepíše
Báseň se vleče
Báseň se teče
Báseň se protéká
Obraz se nekoná, teze tu mlčí, Zaklínání 
skrz gumáky 
proniká:

mlha a srát

mlha a sráti tu v kamení

kamení tupě zírá tu spát

kamení srát

Nejraději bych pláchl

Použij starý trik a řekni na tomhle místě, jak jsi bezradný,
jak text se zastavil, jak afekt kouká do zrcadla a neví co
říct, ani to kanape dneska se nevrtí, ale… začal jsem
vrstvit, překrývat a tahat a mazat, což nepoznáš…
původně jsem chtěl psát něco o vzrušených cestách
inspirovaného psaní, ale ve stavu dosti
nedisponovaném, jak se ukázalo. Mít tak už zuby!

Jasná facka
Na to se čekalo

Stephen Clark: Podivuhodná louže, 2007
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Krystalizace a tání 

Sen — V chrámu svatého Víta v Praze mi jeho strážci dali
hádanku: Kde je pravá koule? Nejdřív jsem vyzvedla kouli
z nádoby se svěcenou vodou. Koule se mi ale v ruce promě-
nila v krystal achátu. — Po dalším úporném hledání jsem v ro-
hu hlavní lodi konečně našla tu pravou kouli. 

KATEŘINA PIŇOSOVÁ

BRUNO SOLAŘÍK 

Mrtvé tropy aneb Fidlovačka
Kolorované vlaky z konce devatenáctého století projíždějí
pomalu před prezidentem Brazílie. Mýval, pletoucí se prezi-
dentovi pod nohy, patří jeho dcerce Lucii Crespi, zvídavé
malé slečně, roztomile špulící ústa na vojáky mávající z va-
gonů. Ministři z prezidentova doprovodu skrývají v náprs-
ních kapsách lahve s kořalkou. Každou chvíli některý upad-
ne a musí být odnesen do čekárny, kde zřízenec federálních
drah vytrvale zatápí v kamnech, přestože venku je nejmíň
čtyřicet stupňů Celsia. Nevšímá si, jak na něj telegrafista přes
sklo buší a jak se snaží rozčilenými gesty zastavit jeho ruku,
která se však ani nezatřese a hodí otevřenými dvířky kamen
další polínko do ohně.

Poslední vůz vlaku míjí nádraží, zmenšuje se a zmenšuje,
až dočista zmizí, poslední ministr sebou udeří o zem, po-
slední polínko je přiloženo k ostatním; mýval vykročí ke ko-
lejím a teprve te� přes ně moudře přelézá směrem ke vzdá-
lenému horskému hřebenu. A te� už se řítí k zemi i hlava
státu, i malá Lucie Crespi. Čekárna je k prasknutí plná politi-
ků. Přišel čas jejich zimního spánku.

Začíná se stmívat, brzy přijde na planinu chlad tropické
noci. I telegrafista po chvíli vleze za ostatními ke kamnům.

JOSEF JANDA 

Přecházím hlavní silnici
Přecházím hlavní silnici
Okolo mne sviští auta světových značek
Najednou se mezi nimi objevuje
Báječná noční příšera na létajícím škopku
Už zdálky mi kyne na pozdrav
Je to stará známá a škopek ostatně taky
Dělám, že si jich vůbec nevšímám
a v duchu se bavím
jak budou doma zuřit

Sen z 9. července 1996 — Po mnoha letech se do Ru-
munska vrátil Victor Brauner se svým bratrem. Přivezli si
s sebou pláš	 vyrobený z kancelářských svorek. SASHA VLAD

Kateřina Piňosová: Kde je pravá koule?

Sasha Vlad 
v plášti Victora Braunera,

2011

blok_03g.qxd  12.1.2012  8:37  StrÆnka 127



JAKUB EFFENBERGER 

*
Když se ti dívám do očí,
vidím kousky moře
pečlivě nakrájené podle pravítka,
které se ukrylo do spižírny plné řetězů
a šupin vosku
Ještě než vypukne přízrak války ve sprše,
chtěl bych chvíli pozorovat
malé částečky ledovců
— nepatrných jak čajová svíčka —
jež v očekávání velkých změn
zmateně vyvřely podobny lávě,
která v noci proměnila rybník
v zasněžené kluziště
plné přimrzlých plavců

KATEŘINA PIŇOSOVÁ 

Pstruzi v obloze
Před vysokými dveřmi stojí dvě nahé těhotné dívky 
Každá pokojně třímá kopí 
Dveře se sem tam otevřou a sem tam se s bouchnutím

zavřou
V té chvíli na sebe se zalíbením pohlédnou 

Helmy s bílým peřím jim sahají mírně k očím 
a ve francouzském zrcadle rotují přesýpací hodiny 
Hranostajové jsou vypuštěni do kruhu nakresleného

žhavým polenem 
Dvě nahé těhotné dívky sedí v hledišti 
a vždy když jednoho medvěda zasáhne smrtící pěst
popadnou svá kulatá břicha a vyhazují je do výšky
Z veřejného domu odcházejí dva muži berou si klobouky
a modré kosatce pokládají na práh 
Bez pozdravu se rozcházejí
Koně vybíhají ze žlabů dřevěné parkety jim kloužou pod

kopyty
Se schodů se valí stádo proutěných košů 
Skupina prostitutek zahalených do bílých placent
pobíhá nervózně kolem ohniště 
ohořelé koňské hřívy na nebi 
Tam kde se rozpíjí čerstvá stopa ledního medvěda 
jehož řev je červený jako prasečí krev a šedý jako popel
rukavice prodloužená stínem se opírá o velký hák
zobák prenatální oslice
dva pihovatí páni si odnášejí ovčí žaludky domů

Jakub Effenberger: z cyklu Nevidíme je, neslyšíme je, přesto s námi jsou,
1992

Martin Stejskal: Knížata, 2001
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Knížata (sen z 9. října 1999) — Na stěně zámku visí
obraz s bohatě vyřezávaným a zlaceným rámem, na němž
jsou šerosvitnou fakturou barokní malby namalovány vedle
sebe dvě rozevřené knihy, opřené na klekátku, zdobené šlech-

tickými korunkami na svých záložkách. Na rámu obrazu je
umístěn štítek s názvem: Knížata. MARTIN STEJSKAL

Sen o ametystu z 19. listopadu 2009 — Kdosi mi
řekl: „Jdi.“ — A já na to: „Ale vždy	 tam jsou bažiny.“ — A ten
hlas mi řekl: „To je jedno, půjdeš tak, že se neproboříš, jsou ji-
né než ty obyčejné.“ Tak jsem šla. — Dostala jsem se k nějaké-
mu potrubí, pod nímž tekl potůček a všude kolem bylo cosi
na zemi. Shýbla jsem se. Bylo tam plno ametystů, a byly růz-
né jak v barvě, tak ve tvaru i v broušení. — U těch ametystů le-
žely dvě knihy. Jedna byla návodem k tajné praxi, jež slibo-
vala vysvobození. Druhá byla s fotkou, a když jsem se na ni
podívala, byla tam najednou jiná fotka, mladšího muže. Na-
jednou jsem měla pocit, že to někomu patří, a moc mě to za-
mrzelo. Objevil se tam ale nějaký muž, který mi řekl: „Vem si
to vše, sice se to moc nesmí, ale vem si je.“ — Sen se opět pro-
měnil a já se ocitla s mamkou v obchodě a kupovala triko.

LUCIE HRUŠKOVÁ

PRÁVĚ TAM, KDE JE NA POHLED VŠECHNO V POŘÁDKU, se při bliž-
ším pohledu bělá na slunci dřevěný hromosvod modrého hu-

moru. Ten by mohl být zároveň symbolem jeho do nebe vola-
jící drzosti (odtud ostatně ona azurová barva), s níž se
vydává za humor. 

Přímo ze své podstaty je modrý humor samovolným sjed-

nocením smíchu a ohromení: kolize „banalit“ v něm spojuje pro-
tikladné polohy protestu a touhy. BRUNO SOLAŘÍK

BLAŽEJ INGR 

Kolona
Kamiony se šinuly jeden po druhém po zledovatělé cestě
v údolí. Padal soumrak a jemně mrholilo. 

Petr ležel už dobrou hodinu ve své posteli na kraji srázu.
Musel ještě dlouho počítat kamiony, než se mu podařilo

usnout.

DAVID JAŘAB 

Na čekané
V lomu čekala parta chlapů na medvěda.
Vše zahalovala ranní mlha
a Hoffsteiger,
místní soudce a vůdce výpravy,
zapaloval svým mužům
jednu cigaretu od druhé.
Zbývalo už jen patnáct minut.
V šest hodin začínal v lomu odstřel.
A ti chlapi tu čekali na medvěda.

Lucie Hrušková: Sen o ametystu, 2009
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OKRUH A.I.V.

Irena 
Dr. Ptáček si zkouší obrovské kalhoty.

Ptáček: Tak já nevím. Myslíte, že to bude dobrý? Mně se to
nějak nezdá.

Irena: Ale Radime, to se te�ka nosí.
Sova (ironicky): Nó, to se te�ka nosí.
Ptáček: No já nevím, nevím.
Sova s Irenou se pro sebe smějí. 

Tma

Irena stojí v popředí, dívá se zasněně do dálky a mele naprázdno

mlýnkem na kávu. Dr. Ptáček s balíčkem kávy v ruce měří ráznými

kroky místnost. Pojednou se zastaví Ireně po pravici. Strká jí balí-

ček kávy před obličej.

Ptáček (důrazně): Ireno, zapomněla jsi tam nasypat kávu.
Irena neodpovídá. Stále mele. Ptáček ji obejde.    

Ptáček: Ireno, rozuměla jsi? V tom mlýnku není káva.
Irena mele.

Ptáček: I-re-no! (Zatřese s ní.)

Do místnosti prudce vpadne skladatel Sova.

Sova (halasně): Tak si představ, Radime…
Ptáček si položí prst na ústa, ukáže na Irenu a zaklepe si ukazová-

kem na čelo. Sova se plaše rozhlédne. Pokračuje tlumeným hlasem.

Sova: Tak si představ, Radime, že jsem tady posledně zapo-
mněl mlýnek na kávu. (K Ireně něžně) Dovolíte? (Vezme jí

jemně mlýnek z rukou, pokyne Ptáčkovi a rychle odchází. Irena

nereaguje. Jen pohyb jejích rukou se zastaví.)

Ptáček (rozčílen): Ten Sova je už úplně senilní. (Začne do při-

pravovaných šálků sypat kávu z balíčku. Káva je nepomletá.

Ptáček praští lžičkou o stůl. Zezadu se ozve pískání konvičky.

Tma

Irena rozčileně rázuje po scéně. Sova a Ptáček ji pozorují.

Irena: Darebák, darebák je to, darebák!
Sova: Kurvo! (Tváří se klidně, ale je zřejmě rozrušen, protože

brousí brousek brouskem.)

Irena: Jak, kurvo?
Ptáček: No — kurvo.
Ptáček a Sova: Cha... cha... cha…
Irena: Co to má znamenat, pánové?
Ptáček (důsledně vyslovuje): Nic, kurvo!
Sova (nakloní se k Ptáčkovi): Chceš brousek? Já mám dva.
Ptáček: Co za to?
Sova: Nic! Pro tebe zadarmo!
Irena: Kurevníci! (Odchází.)

Ptáček a Sova: Chachachachachá! (Při�uknou si brousky.)

Tma

Na kraji gauče sedí dva nepřirozeně napřímení mladíci. Každý

z nich má na hlavě úhledně nametenou hromádku smetí.

První mladík: Myslím, že budeme muset pročesat okolí Čer-
ného lesa a Levého mostu.

Druhý mladík: To je pochopitelné. Ale co uděláme s údolím
Starého potoka?

První mladík: Tam se nikdo neodváží.
Druhý mladík: Vy věříte těm báchorkám o mrtvých partyzá-

nech?
Tma

První mladík (do tmy): Ne.

(BLAŽEJ INGR, DAVID JAŘAB, TOMÁŠ PŘIDAL, 
BRUNO SOLAŘÍK, ROMAN TELEROVSKÝ, Z CYKLU PENĚZOKAZI, 1993)

Radim Němeček: Oko dna, 2006
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KATEŘINA PIŇOSOVÁ 

Jak vznikl JEMU 
Tyfon rozseká Osiridovo tělo na čtrnáct kusů, které rozhází
po celé zemi. Isis je všechny najde a spolu s Thothem přivolá
Mnohookého (tj. Osirida) k návratu z jiného světa...
Celé dopoledne shánění vyplaveného dřeva.
10. 6. Přes oblohu se valí hory mraků, vypadá to, jako by ně-
kdo posouval kulisy před modrobílou oblohou. Našla jsem
dvě necelé kravské kostry. Nepopsatelné vzrušení. Chci vy-
budovat kravám kostnici. Známí se na mě dívali divně, jak
jsem skákala veselostí a nosila si jednotlivé kosti do auta. 
13. 6. Došlo mi to..., patnáctého chci začít stavět.
14. 6. Nekonečné řezání vyplaveného dřeva. — Isis s hlavou
krávy! 
17. 6. DEN KOSTRY: Hmyz má kosti naopak — bude to krá-
vomotýl. Potvora je obalená pletivem, vypadá jako moucha.
18. 6. DEN MASA: Kosti jsou maso. Rudo-oranžový západ
slunce. Vypadá to, jako by se mi rozdělily smysly — všechno
je oddělené: barvy, vůně, doteky...
19. 6. Šíleně ve snu běžím, až se vzbudím. — Nemám k JEMU
ještě vztah. 
21. 6. DEN NEKONEČNĚ SE VLEKOUCÍ KŮŽE: ne ne ne. 
22. 6. DEN KŮŽE NA NOZE A KŘÍDLE: Plácám a plácám,
nedrží to, presto už nemůžu přestat. JEMU je už položivý.
24. 6. POSLEDNÍ DEN SYROVÉ KŮŽE a DRUHÉHO PÁRU
OČÍ. Odpoledne byla obloha trojitá: červená, spektrum mod-
ré a šedá. Všechno ve stejnou chvíli.
25. 6. DEN JMÉNA a ŽIVÉ KŮŽE. Každý den má západ slun-
ce jinou barvu. Zátoka byla v oparu a já měla dojem, že ji vů-
bec neznám. 
26. 6. DEN PIGMENTU a ŽIVÉ KŮŽE. Našli se rodiče pro
JEMU.
27. 6. Od 11:30 do 17:30 — není čas na nic, jenom to ZVÍŘE!!!
Přesto jsem ráno stihla plavat, voda byla teplejší než vzduch

a pelikáni mi ukazovali břicha. Voda byla zelená. — Adoptiv-
ní rodiče si JEMU zamilovali. Je to divné: kdo by takovou po-
tvoru chtěl! Zítra JEMU oživím.
28. 6. DVACÁTÉHO OSMÉHO. Konec práce. Upustila jsem
od velkých příprav na oživení — prostě jsem se toho lekla. As-
poň to bude tiché a klidné zvíře.
29. 6. PŘEVOZ. Betty Wind — JEMUOVA ADOPTIVNÍ
MATKA — mu připravila narozeninový dýchánek. Dojala
mě ta bizarnost: pět chlapů ho skoro nemohlo uzvednout,
potom jsme ho šnečím tempem odvezli k Windovým a au-
ta se na silnici zastavovala. Nikdo tohle předtím nikdy na
Bolivarském poloostrově neviděl. Když jsme dorazili na
místo, na Windovic zahradu, sedělo tam na židličkách as-
poň dvacet lidí, taky rodiny s dětma, a popíjeli ovocnou
š	ávu. Šokovaní potom hleděli na těch pět chlapů, jak s kor-
by auta snášejí JEMU — hrozného toho Krávomotýla Mnoho-

okého.

(BOLIVARSKÝ POLOOSTROV, TEXAS)

Kateřina Piňosová: Jak vznikl JEMU

Kateřina Piňosová: JEMU, 2003
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František Dryje

Poposedněme o jedno místo

Řečeno stručně: surrealismus už téměř devadesát let a dávno
před postmodernou nebo jakkoli flexibilní recepční či prázd-
nou samohanu cirkulujícící konceptualistickou estetikou nepo-
važuje za podstatné, zda jakákoli výtvarná tvorba odpovídá
starobylému kánonu abstraktního nebo konkrétního výrazu.
Víme, že například Ernst a Dalí prezentují nejznámější typy
surrealistické malby, jež Karel Teige označil jako projevy
„automatismu vize“, tedy realistická ztvárnění nereálných
skutečností, a zároveň se k surrealismu řadí i tvůrci jako
Masson nebo Miró, jejichž dílo neslo výrazné znaky tzv. ab-
straktní kresby či malby — Teige je pojmenoval jako projevy
„automatismu vytváření“.

Nuže: představme si výtvarné vyjadřování jako povrch po-
myslného magnetu ve tvaru koule, polarizovaného podle
konkrétního „figurativního“ a „ne-figurativního“ tvárného
pólu: autor k jednomu z nich dle tajemných dispozic své
tvůrčí konstituce inklinuje, a záleží jen na tom, zda dokáže
proniknout dostatečně hluboko pod svrchní slupku pouhé
dovednosti a výtvarné kultivovanosti, což jsou faktory, které
při sestupu do nitra, k iracionálním, mýtotvorným silám du-
cha, nutně nevymizí, ale ztrácejí důležitost a stávají se pou-

hými příznaky komplexního procesu směřujícího k poznání
a vyjádření vnitřních motivů a pramenů lidské kreativity. 

Tolik teze. Přistupme nyní k selektivní a pohříchu velmi díl-
čí charakteristice jejího zkušenostního předobrazu a praktic-
kého fungování.

U Aleny Nádvorníkové (*1942) je zdrojem onoho pohybu,
směřujícího ke středu její osobnosti, nepopiratelná mediální
vloha — Jsem medium, nazvala jednu svou starší kresbu, a zdá
se, že zdánlivý chaos a nahodilost jejích tušových komposic
opravdu obsahují přísný řád, který sama nezná, ale který ces-
tou grafického záznamu vyjadřuje. Je to především řád emo-
cí a afektů, strachu, úzkosti, touhy či zloby, s nímž se zde set-
káváme a jenž organizuje nutkavé a horečnaté pohyby štětce
nebo pera po ploše papíru, pohyby směřující zdánlivě odni-
kud nikam, ale ve skutečnosti neomylně a přesně zacílené. To
snad indukovaná energie individuálního i kolektivního ne-
vědomí působí z hlubiny, její protikladná pnutí se zhmotňu-
jí a vytvářejí na povrchu — podobně jako zmagnetizované ko-
vové piliny — magické obrazce. Autorka však není jen obětí
své zobrazovací mánie, je rovněž věštkyní, jež vědomě a zá-
měrně sestavuje nové světy postupným rozvíjením a oboha-
cováním již nalezeného analogického významu. Tato inter-
pretační posedlost, jež se odvozuje z dávných mantických
praktik, stejně jako z pokusů Leonardových, nalézá živnou
půdu v surrealistické experimentaci s dekalkem, s frotáží Maxe
Ernsta, souzní například s konturážemi Martina Stejskala či
s dalšími technikami, které v prostředí surrealistických vý-
zkumů podnes vznikají. Podivná vegetace se monstrózně
rozrůstá po papíře a posléze vytváří vnější a vnitřní prostor,
dříve plošné, jakoby slisované děje, situace a prostředí získá-
vají další fasetu a hrozí pohltit naši představu o nejběžnějších
věcech a okamžicích. Čáry, skvrny, křivky, plochy, jejich ryt-
mus a jejich vnitřní emocionální plán... jedinečný, konkrétní,
„objektový“ význam prvotně chybí; lze jej samozřejmě asocio-
vat, interpretovat, ale to je už otázka následného, více či mé-
ně sofistikovaného kontextu. Pro autorčiny básně se nabízí
obdobný výkladový klíč: významy slov nejsou zprvu pod-
statné, podstatný je individuální a rozvolněný proces endo-
fázie napojený na vnitřní rytmus (jehož zdrojem je třeba tlu-
kot srdce), který vede k samovolnému vybavování,
vyjevování, zvědomňování slov-zvuků, či dokonce jen jedno-Alena Nádvorníková: Situace poté, 1990
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tlivých fonémů. Sebevědomá ruka básnířky je v tom případě
už jen okřídlenou rezonanční deskou — předá, co se vynořilo;
ruka kreslířky se obdobně stává hrotem seismografu, pod
nímž se zjevuje skrytý gestický obraz — fyzický život duše
a ducha.

Jedinečný kresebný projev Přemysla Martince (*1957) je
sycen surovinou nutkavých představ a skrytých, či přímo za-
povězených přání. Tuto psychickou dispozici bychom mohli
dílem popsat jako jistý druh sadomasochismu, nebo	 krutost
a agrese, stejně jako utrpení a bolest jsou tu určitě rysy pří-
padné, odpovídající nejprve utvářecí metodě dnes již tisíci-
stránkových kresebných deníků, jež autora po léta provázejí
doslova na každém kroku. Nutkavé a často vražedné motivy,
chrlené automaticky v nesčetných variantách, které autor
rozvíjí, zmnožuje a vzájemně propojuje, se prosazují povětši-
nou bez ohledu na jeho vůli či bezprostřední záměr a ve
svém pohyblivém proměnlivém celku vytvářejí zcela origi-
nální ikonografickou a významovou soustavu, jež posléze
nabývá definitivní podoby v malbách a pastelech. 

Jestliže jsme v roce 2010 četli Martincovy groteskní reflexe
vlastních zážitků z práce na nemocniční prosektuře, mohli
jsme je vnímat jako morbidní i černohumorné sebeobranné
gesto tvůrce, který líčí svou zkušenost z určitého, a	 již pev-
ného nebo dosud nervózně pulsujícího stanoviska. Ale když
jsme si posléze přečetli1 jeho obdobně zaujatou reflexi toho,
čemu se běžně říká vzpomínky z dětství, bylo náhle zřejmé, kde
a zejména jak se onen charakteristický přístup formoval. By-
ly tu shrnuty všechny podstatné motivy a motivace Martin-
cových záhadných, agresivních i týraných, krvavě zlých
i bezbranně směšných monster, která prostupují jeho obrazy.
Rodí se bezesporu jako měnlivé drúzy či podezřelé améby
z útržků jeho dětských strachů, vidin, snů, radostí, obav či in-
tenzivních střetů s neznámem vnějšího světa — a	 již kouzel-
ného nebo nepřátelského — světa dospělých, světa sebestřed-
ných her, světa nových a často tajemných slov a událostí. 

Malíř v obrazech a kresbách prolíná své obsese se vzpo-
mínkami na reálná utrpení a traumata, jichž byl svědkem,
a spojuje je v jedinečný motiv, v němž si oba jeho světy,

vnitřní a vnější, vyměňují a doplňují zkušenosti. Zkušenosti
se svými těly. Nebo	 tělesnost je cosi, s čím se musíme vypo-
řádat, i kdyby to mělo skončit špatně... a to je také jedna
z mála jistot, na jejíž prosté obrysy stále narážíme: naše těla
jsou nejen zraňující a zraňovaná, ale především smrtelná.
Opakující se hrátky s čerty, upíry, degutantními larvárními
bytostmi, s jedinci, z nichž tryská krev anebo jimž jaksi chy-
bí kůže a jejich obnažené svalstvo žije jakýmsi vlastním, do-
jista nijak radostným životem, rozpadající se boschovská zoo-
morfní a antropomorfní monstra, bytosti biomechanické,
vybavené vrozenou vrtulí, koly a další a další zjevy nás při-
tom neustále vtahují do děje odrážejícího historii našeho bo-
lestiplného smrtelného těla v jednom slzavém, groteskním
pa-světě.

Malíře Martina Stejskala (*1944) charakterizuje kromě ji-
ného především zájem o artificiální lidský svět, svět mecha-
nismů, zjevně nepochopitelných či absurdních strojů a ná-
strojů, který je v mnohovýznamovém krátkém spojení
permanentně konfrontován se světem virtuálním, se světem
tajemna, s aspekty „za druhým rohem“ číhající ideality, s mo-
tivy zároveň ryze soudobými i nadčasovými:

Přemysl Martinec: „Kdo jsem?“ — „Cesta.“ 2006

1 P. Martinec: Můj život s mrtvolami aneb Co bude po smrti,
Analogon č. 58—59/II—III 2009, str. 2—6. Týž: Anketa k mentální
Morfologii, Analogon č. 63/I 2011, str. 31—40.
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Prostor je definován všudypřítomnou gravitací! „Nejtajemnější
ze všech sil“ nabývá imaginativních kvalit ve chvíli, kdy je dosaze-
na na přesné místo v celku bytí jako součást hermetické lásky. (...)
Vzniká mentální prostředí, formulář k nahlášení přechodného po-
bytu, jehož souřadnice jsou totožné se souřadnicemi touhy.2

Zde je opsána jedna ze základních strukturálních figur Stej-
skalovy imaginace, spojující vysoké (nekonečnost, gravitace
jako princip) s nízkým či (zdánlivě) materiálním, respektive
kde jedno se stává aspektem druhého.

Stejskal jistě svým způsobem perzifluje prastaré motivy,
ale zároveň tu vymezuje místo jednoho „gravitačního man-
ka“, v němž je jakoby mimoděk dokumentován reálný du-
chovní potenciál naší doby. Napětí protikladných sil — kola-
bující technologie a nadčasové, by	 třeba jen v možnosti
obsažené spirituality — vytváří gravitační pole, jehož nejed-
noznačnost je matoucí, a přesto inspirující. A tak se stále zno-
vu a nově opakuje imaginativní vzorec, který, i kdyby nebyl
ničím víc než integrálem pohyblivého pásma na hraně mož-
ného a (zdánlivě?) nemožného, racionálního a iracionálního,
subjektivního a objektivního, vždy bude nástrojem umožňu-
jícím a v důsledku rozšiřujícím naše tak zapomenuté kvalita-
tivní prožívání světa.

Od určité doby se Stejskalova malířská tvorba vyznačuje
až hyperrealistickou technikou, již využívá ve spojení s pří-
značnými motivickými prvky: imaginativní objekty situuje
v plném, „nerealistickém“ prostoru vymezeném často růz-
ně zvrásněnou, patinovanou, kovově matnou či lesknoucí
se stěnou, jež mizí v temnotách a funguje jako pozadí, ale
zároveň vstupuje do imaginativních dějů a vztahů, stává se
nositelkou monumentálního a přitom neurčitého, gigerovsky
vesmírného poselství, které ve spojení se zjevně industriál-
ními leč nepochopitelnými objekty vytváří cosi jako peče	
obou světů, komplexní heraldický znak-svorník, jenž je
ovšem zatraceně pozemský: putujeme-li totiž k nekonečnu
zadem, pronikáme-li pokoutně zástěnou univerza, je zřejmé,
že nás prkenné lávky, skoby, řetězy či provazové žebříky
a další notoricky známá vehicula posunou jediným správ-
ným směrem. 

Stejskal v gestu nové, či spíše latentně stále přítomné syn-
tézy průběžně rehabilituje mnohými snad již odepisovaný
surrealistický princip touhy, obrozený ve staronové eroticko-
-gravitační konfiguraci „hermetické lásky“. Zde se posléze
inovativně propojuje konkrétní konstelace, která na jedné
straně přejímá východisko všeprostupujícího milostného
motivu i jeho podmíněnou esoterní kvalifikaci — přičemž
však zároveň odmítá Bretonův patos či nekritický utopismus.
Tak se inovativně propojuje tento tvůrčí interpretační model
s aktivizující skepsí a potenciálem „kritických funkcí kon-
krétní iracionality“, tedy s výraznými akvizicemi českého po-
válečného surrealismu. 

V rané fázi svého tvůrčího vývoje byl Jan Švankmajer
(*1934) mimo jiné autorem původních, z morfologie lidového
loutkářství vycházejících marionet a maňásků, které rovněž
převedl do svých prvních animovaných filmů. K tvorbě lou-
tek se periodicky vrací, multiplikuje a metamorfuje své vlast-
ní a již zdánlivě ověřené tvůrčí mody: vytváří gestické mari-
onety (produkty svého gestického sochařství využije jako
stavební kameny pro konstrukce loutek), ale i loutky-objekty
(bracelliovské asambláže banálních předmětů ) atd. Zdá se,
že posedlost loutkou-fantómem tu ad hoc vede k loutce jako
míře věcí. Artefakt v tomto provedení vposledku ztrácí svůj
prvotně jednoznačný charakter, přestává být „hercem“, tím,

Martin Stejskal: Přibližná rozloha zjevné blbosti, 2001

2 M. Stejskal: Imaginace prostoru, fragment materiálu do katalogu
vlastní stejnojmenné výstavy, Juniorklub Na Chmelnici, Praha
1985. 
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kdo představuje něco, čím není, a získává hodnotu symbolu,
stává se jakýmsi protofetišem, tedy sebou samým a zároveň
něčím jiným, přesahujícím, vícevýznamovým. 

Autor posléze zcela logicky přistupuje k vytváření objektů,
které přímo označí za fetiše, a to s plným vědomím původní
„fetišistické“, tedy mýto-magické koincidence. Jeho fetiše jis-
tě nemohou být nějakými více či méně volnými replikami
předmětů, skrze něž takzvané přírodní národy ovlivňují běh
života i světa. Švankmajer prvotně nezpracovává ani nevy-
užívá estetické kvality těchto skulptur či masek, jako to čini-
ly a činí některé modernistické umělecké školy. Jde spíše
o propojování neukončené řady zdrojů a kontextů, které se
rozvíjejí postupně, v čase, od jednoduššího k složitějšímu, po
zákonu sněhové koule valící se po svahu autorových afektů,
emocí, vědomostí a zejména obsesí, které jí dodávají energii,
vstřebává a organicky přepodstatňuje původní prosté moti-
vy (například dětskou vzpomínku na loutkové divadlo), či
naopak motivy velmi sofistikované (alchymická laborace).  

„Přehnaný dar syntézy, tato téměř přeludná schopnost pozorovat
jako podobné všechno to, co ostatní lidé chápou jako odlišné... ...zví-

ře se tam objevuje jak zepředu, tak zezadu či z profilu; jako by bylo
současně viděno shora, zdola, zevnitř i zevně. ...chirurg-umělec
[ho] svlékl z kůže a vykloubil ho, dokonce ho zbavil vnitřností, aby
rekonstruoval novou bytost shodující se ve všech bodech své anato-
mie s rovnostěnným povrchem a vytvořil objekt, který je zároveň
truhlicí i zvířetem a také zároveň jedním nebo mnoha zvířaty a člo-
věkem.“3

Tento antropologův náhled původních „primitivních“ pro-
dukcí jistě platí i pro Švankmajerovy objekty a fetiše. Rozdíl
se však nabízí: indiánský umělec intuitivně naplňuje striktní
dispozice mýtu, není inspirován ničím jiným než jedinečnou
tradicí a vlastní životní zkušeností, kdežto náš soudobý autor
využívá a ve vlastní intenci zneužívá mnoha znaků a význa-
mů či významových celků, které kombinuje s vlastními po-
stupy, s vlastní výlučnou ikonografií. 

Stejně tak Švankmajerovy „mediumní“ kresby mají obdob-
nou morfologii, barevnost či strukturu jako některé orna-
mentální projevy skutečných mediumiků, přesto se liší nejen
vědomým záměrem a absencí pravého transu. Kreslíř tu spo-
juje několik výrazových postupů — základem kreseb se mu
nejprve stávají nahodilé motivy vygenerované charakteristic-
kou frotáží, jako jakási centra či energetické a tvarové zdroje,

Eva Švankmajerová: z cyklu Vlci byli opět vysazeni v českých lesích, 2004

Jan Švankmajer:
Hlava, 2002

3 Claude-Lévi Strauss: Cesta masek, přel. Z. Justoň, Dauphin, Pra-
ha 1996, str. 38.
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které napájejí další, již automatické spojnice a trasy, skrze něž
se — podle komentáře samého autora — „na povrch dere jaký-
si ‚hlubinný ornament‘, jehož funkce není dekorativní, ale jde
o vyjádření rytmu našeho organismu a duše“.4

Tvorbu Evy Švankmajerové (1940—2005) bychom mohli
z hlediska plytké obecné kunsthistorie klasifikovat jako tzv.
syžetové, figurativní malířství s výrazně neoexpresionistic-
kou fakturou. To však není podstatné. Švankmajerová
o svých postupech nespekuluje, podřizuje svou práci přímé-
mu diktátu imaginace, která je v surrealistickém pojetí mimo
jiné chápána i jako jedinečný rezervoár magických (i kritic-
kých) obsahů. Jestliže Švankmajer interpretuje skutečnost na
základě jakési intuitivní imaginativní analýzy, postup Evy
Švankmajerové označme jako přímou syntézu — její interpre-
tace je zároveň klnoucím gestem, sžírajícím agresivní úpadek
světa, i zaklínáním, jež se odehrává na podstavci toho nej-
osobnějšího, nejsubjektivnějšího prožitku. Vlastně celá tvor-
ba Evy Švankmajerové je založena na dvojjedinosti jakéhosi
orálně-sadistického sarkasmu a magického zaklínání; speciál-
ně magické aspekty nalézáme v koncepci jejích obrazových
rébusů, v nichž jde o specifickou exegezi světaběhu skrze há-
danku; účelem a cílem tu však není jednou provždy vyluštit
tajemství skutečna — naopak, taková konceptualizace nám ří-
ká, že svět okolo nás nemá jen jeden jediný význam, že exis-
tují významy skryté a že je jenom na nás, zda k nim dokáže-
me najít klíč. 

V 90. letech  přišla i Eva Švankmajerová s několika cykly
tzv. mediumních kreseb. Protože však její metodou je syntéza,
výsledkem nebyl jakkoli expresivní ornament, či jen „ideo-
gram nevědomých obsahů“ (C. G. Jung), ale opět zcela kon-
krétní, předmětné zobrazení, jakýsi intimně-imaginativní,
emocionálně-afektivní komentář vztahující se k primární vi-
zi. Tyto kresby se posléze staly jakousi průpravou k jednomu
z autorčiných posledních kresebných souborů nazvanému
Vlci byli opět vysazeni v českých lesích (2004). Švankmajerová tu
proměnila svůj výraz nikoli radikálně, ale našla v něm, v kre-
sebné strukturaci, v barevné škále i v jednotlivých obrazo-
vých tematizacích další rozměr či potenciál: jako by sestoupi-
la do větší hloubky niterného magnetu — prvky a motivy,

které dříve v kresbě či malbě zprostředkovávaly spontánní
a posléze stále reflektovanější, pohříchu sebeobrannou agre-
sivitu a sarkasmus (i bezprostřední citovost), byly přítomny,
ale nyní byla ona výrazově-významová jednota protkána
stejně závažnými znaky a příznaky bolesti a zoufalství. Vidi-
telný námět kreseb by snad bylo možné popsat jako sarkas-
tický komentář bujících společenských poměrů prvních let
budování kapitalismu v Čechách. Avšak ona osobní a jedi-
nečná metoda uchopování skutečnosti stala se zdrojem zne-
klidňující mnohovýznamovosti — černého humoru, ale i jisté
bezelstnosti zoufalství — těchto básnivých obrazů. Autorka
naposled vstupující skrze sebe samu za hranu tohoto světa. 

Jestliže Karol Baron (1938—2004) ve své tvorbě nikdy plně
nenaplňoval pozitivní aspekty Bretonovy formule „konvul-
zívní krásy“, převažuje-li u něho spíše jistý negativní „rub
dne“ a „cynismus fantazie“, neznamená to nějaké emocionál-
ní ochuzení: malíř nenahrazuje exaltaci znechucením, ale
poddává se výbuchům vzteku a výsměchu, které jsou tvůrčí
a v nichž můžeme identifikovat afektivní dominantu jeho dí-
la. Energetický potenciál takto zevnitř rozvinuté řady se
ovšem vybíjí při střetu s vnějším, pramálo idylickým světem
ve službách vědomého, ničivého útoku. Sledujeme-li vývoj
tohoto konfliktu vnitřních a vnějších rolí a funkcí v delším
úseku Baronovy tvorby, je zřejmé, že od poloh kontaminova-
ných nezávaznou hravostí představ krystalizuje později do
tvaru otevřené hry agresí nezastupitelně adresných (napří-
klad interpretace odposlechnutých vět) — o to adresnějších, oč
jsou imaginativnější a dynamičtější.

V ohnisku Baronova zájmu nestojí nikdo menší nežli Člo-
věk, záhadný bio-kulturní druh ve všech svých aktuálních
podobách. Jimi autor oživuje věci neživé či metamorfuje
tvory nelidské, jeho jménem je destruuje v grandiózní obse-
dantní posedlosti. Niterné nutkání antropomorfizovat je
však zároveň magnetickým polem, v němž se objekt Člo-
věk, ono Lidstvo, které se hemží ve svých civilizačních kle-
cích společenských vztahů a struktur, naopak proměňuje ve
věc, zvíře, rostlinu anebo vlastní torzo. Střetávají se tak dva
zvratné procesy: antropomorfizace a odlidštění. Jejich ob-
sah je definován ve sféře emocí, právě tak jako v říši inte-
lektu, a je velice náročný: v jedinečném obrazotvorném ges-
tu je předloženo zároveň obecné (symbol) i jiné jedinečné
(analogie).

4 J. Švankmajer: Fetiš, in E. Švankmajerová, J. Švankmajer: Jídlo,
Arbor vitae a Správa Pražského hradu, Praha 2004, str. 193.
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Tak se může divně astenická kupka sena stát hlavou jaké-
hosi „psa“ s vážnou lidskou tváří. Jindy se baronovské mon-
strózní divadlo odehrává už přímo na pozadí dokumentár-
ních fotografií, které samozřejmě vstupují do děje jako
interpretační témata a kontexty, ale i jako aktivní nástroje
tvůrčího procesu. Sarkasmus je nejen paradoxní, ale i ambi-
valentní a Baronovy intervence nás dráždí právě touto zne-
jis	ující jistotou. 

V 90. letech dvacátého století a v prvních letech století jed-
nadvacátého se bezprostřední interaktivita Baronovy tvorby

dále prohlubuje — například v cyklech asambláží Parafrázy
(1995) aj. V té souvislosti nutno na okraj plně odmítnout ne-
informovanou a povrchní uměnovědnou dezinterpretací no-
vějších Baronových výtvarných postupů a tematizací jako
„přihlášení se k postmoderně“ s tím, že se stávají jakýmsi
„manýrismem surrealismu“ a jsou „definitívnou rozlúčkou
s klasickou avantgardnou utópiou, v mene ktorej sa obnažo-
valo nevedomie izolovaného ludského jedinca.“5 Takový
nesmysl si jistě nežádá delšího komentáře, nebo	 nic nebylo
(nejen!) Baronovu surrealismu od počátku do konce vzdále-
nějšího než izolace, a nic bližšího než skutečnost.

Kresebná faktura Kateřiny Piňosové (*1973) se organicky
vyvíjela od prvních zárodečných tvarů, úhořovitě a šlahou-
novitě promísených skrumáží až k dnešnímu figurálnímu
tvarosloví, které tak netvoří výslednici nějaké autorské vol-
by, nýbrž je nutným výrazem čiré básnické intuice a senzibi-
lity. V tom smyslu je lze klást do blízkosti projevů art brut —
či spíše jejich východisek, avšak s tím podstatným rozdílem,
že zjevná medijní dispozice je tu od počátku kultivována — ni-
koli snad modifikována, ale orientována! — především širším
mentálním a myšlenkovým obzorem surrealismu. 

Začněme tematicky: významná část obyvatel Piňosové ži-
voucích krajin se „v současnosti zjevuje v mnoha podobách,
nejvíce jako demonstrace nádherných a děsivých samic a žen
(Sirény, Koňo-lvo-ženy apod.)“.6 Zde sice cituji z autorské
charakteristiky jedinečného tématu, ale tato slova lze vztáh-
nout na celou řadu dalších kreseb. Jiné prokleté části tvoří
starostlivé a něžné, stejně jako rozmarné i chlípně nebezpeč-
né, ohrožené i sebeohrožující ženy-dívky-bytosti či autorčiny
sebetrýznivé i sebeironické autoportréty. Tyto sférické světy
Kateřiny Piňosové jsou až na výjimky světy ženskými: mo-
hou připomínat stejně tak felliniovská města žen, jako archaic-
ké krajiny s mýtickými Amazonkami, Velkými Matkami
i Velkými Dcerami, anebo jen letmou impresi z horkého me-
xického odpoledne, jindy třeba tajnosnubně sapfické ostrovy
plovoucí v přírodním bezčasí. Přirozený mužský komple-
ment je jaksi nepřítomen, je vytěsněn nebo se představuje vý-
razně symbolicky a nazastřenou. Tento rys je nepřehlédnu-

Kateřina Piňosová: Mečounky v zeleném ohni, 2010

5 Z. Rusínová: Karol Baron, Slovart, Bratislava 2003, str. 146.
6 K. Piňosová: Mantichora je..., katalog společné výstavy Manti-
chora K. Piňosové, P. Martince, L. Hruškové, J. Kohouta a A. Las-
se, Rabasova galerie, Rakovník 2008, str. 8.
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telný, stejně jako časté erotické napětí — někdy zastoupené ex-
plicitními atributy (nahota) —, které se vyjevuje a šíří hravě
i „děsivě“, latentně, analogicky i manifestovaně. 

Hledejme tedy v Piňosové kresbách-bytostech-krajinách
příznaky, či bezděčné šepoty a přímé výkřiky sématických
polí a rovin, jež autorka osévá a sklízí v celém svém díle,
když obsazuje své výjevy symbiózami různorodých motivů
každodenních, mýtických, snových, pohádkových či třeba le-
gendárních a šamanských, a vlastně všemožných. Portrét
stromu nebo jakékoli rostliny nese právě tak zvířecí jako lid-
ské rysy, anebo naopak, promluví ze sna, propojí se s mýtic-
kým archetypem, rozesmutní se a rozesměje v jednom záz-
račném okamžiku. Tedy nejen přírodní, leč zároveň lidský
svět je všudypřítomný ve zosobňujících metaforách a meta-
morfózách emocí, jimiž jsou ony tradičně-netradiční výjevy
z fantastické antropo-biologie organizovány. 

Pokud tedy máme před sebou další příklad „syžetového
malířství“, zaujme nás, že ony bytosti a jejich utkvělá aktivi-
ta se zdánlivě vyznačují jakousi laskavou a zároveň jakoby
uhranutou i uhrančivou hravostí, a to i tehdy, dostanou-li se
do zřejmého konfliktu či problému. Půvabná stylizace senzi-
tivních barev a tvarů, někdy téměř ornamentálních, vskutku
nevede k nějaké idyle či v horším případě k apriorní a jedno-
strunné výtvarné expresivitě (třeba légerovské). Divák se
může z různých symbolických náznaků a tradičních prvků
inspirovat, jakým že vnitřním životem a jedinečným „dějem“
jsou ona velkooká (volooká) stvoření aktivována: kupříkladu
téměř vždy je můžeme číst klíčem čtyř základních živlů —
ohně, vody, vzduchu a země — generacemi a událostmi živ-
lových mýtů a jejich zosobnění v elementálních bytostech —
najádách, salamandrách, sylfidách či dryádách. Ale sféry se
vrství a prolínají — ty nejosobnější, touhyplné, úzkostné
i slastné jsou zároveň nadosobní, intersubjektivní, archetypál-
ní... a tedy — mytogenní. Nebo	 ony všelidské matrice, jež se
v nejrůznějších variacích a kombinacích naplňují v mýtech,
legendách nebo v symbolických obrazech Vysoké vědy, zde
skládají jen střípky konkávních zrcadel, z nichž jsou sestave-
ny sféry svébytného paralelního světa, a zároveň jako by by-
ly utvořeny z jeho prvotní materie... 

Toto průběžné zniterňování, přivlastňování a autorské zto-
tožňování potvrzuje či spolunastoluje onu záhadnou „vyšší“
sférickou harmonii jako výsostné prostředí tvůrčího děje.

A tak i když Piňosová do své kresby bezděčně, podprahově
anebo i uvědoměle promítá nějaký traumatický či krutý záži-
tek, motiv, sen či jakkoli špatný, zlý pocit atd., činí tak „s lás-
kou“, jejíž princip chápeme přinejmenším jako výraz a sou-
časně organizátor nelimitované subjekt-objektové dialektiky. 

Koláže Jana Gabriela (*1949) nepochybně nekorespondují
s imaginativně konkrétními příběhy již klasických konceptů
Maxe Ernsta či třeba s agresivními symbolizacemi Jindřicha
Štyrského, nebo	 jen zřídka předkládají ucelený, neroztříště-
ný, by	 z konvenčního hlediska třeba i absurdní obraz či vý-
znam. Jejich tradiční narativ je roven nule, a v tomto smyslu
jsou bližší dadaistickému východisku, jak je známe třeba
z díla Schwittersova. Jejich vnitřní struktura je samozřejmě
tvořena fragmenty, předpokladem sdělení je — tak jako
u všech typů koláže — destrukce původního významového
kontextu, ale nový kontext, či nový gabrielovský svět, který tu
vzniká, jako by odmítal prvotní destrukci nahradit násled-
nou konstrukcí, nýbrž právě ona negace stává se prostřed-
kem odhalení skrytých vazeb a významů, které se v řádu ja-
kési paradoxní logiky objevují teprve tehdy, když původní,
banální či naopak rafinovaně komponovaný celek rozbijeme.

Později autor tuto výrazovou i významovou tendenci ještě
zesiluje a svým způsobem legitimizuje: původní zlomkovou
koláž nepovažuje za konečný tvar — vezme smirkový papír

Jan Daňhel: Okraj filmu na okraji Prahy, 1997 
(fotodeska zaměněna za kinofilm)
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a potrhá, poničí, odstraní část již fixovaných obrazců, naruší
jejich vnější texturu a v jakémsi umocnění původní dekon-
strukce proniká k jejich ztajenému jádru. 

Jestliže většina fotografů se snaží kompenzovat jaksi trpně
vymezený, reprodukční („ženský“) předpoklad a motiv své
činnosti tím, že předmětem zobrazování učiní především nej-
různější („mužské“) objekty či objektivní děje, Jan Daňhel
(*1971) od počátku postupoval právě obráceně: zobrazoval
zejména situace či konstelace symbolizující vnitřek, vnitřní
stav — jakési symbiotické splynutí s krajinou či s jejími speciál-
ními atributy. Shledáváme tu nutkavou umanutost fotogra-
fovat rostlinné útvary (příznačné „křoví“), nikoli výběrově
zaznamenávat určitou situaci objektu, ale vnímat je jakoby ze-
vnitř, jako útočiště, jako téměř nitroděložení stav, úkryt, kte-
rý autor okamžitě prožívá a pokouší se jej v různých sekven-
cích zprostředkovat. Posléze Daňhel tento svůj utajeně
konceptualistický postoj radikálně mění a také on se připoju-
je k těm, kdož zaměřují klitoris svého objektivu na objekty,
na nejrozličnější kmeny stromů atd. Koncem let 90. pak na
čas opouští primární či převládající přírodní témata a naopak
zpředmětňuje to nejsoučasnější kulturní prostředí a dění, onu
effenbergerovsky syrovou (a surovou), protože lidskou sku-
tečnost. Přitom ovšem platí, že ve své práci zachycuje pří-
značné, mnohdy obousměrné a vzájemné prorůstání či pohl-
cování přírodních a kulturních prostředí anebo jejich prvků,
takže vlastně nikdy svá tematická východiska neopouští
a posléze se k nim průběžně a explicitně vrací.

V oné druhé linii však nehledá, tím méně nalézá nějakou
odvrácenou stranu naší civilizace, jeho metoda je důsledná
a spojitá, ve svých snímcích zpravidla nefixuje jednotlivě ur-
čený objekt — a tu máme na mysli také objekt chápaný v ro-
vině symbolu, jak jej vymezuje surrealismus —, ale mapuje
právě zase jen rozsáhlejší prostor, místo vymezené někdejší
lidskou přítomností, které je takto plynule popisováno v ča-
sových i emocionálních souřadnicích.  U našeho autora však
prostor už není definován především touhou, nýbrž spíše je-
jí absencí, odpudivou silou, neklidem, nejistotou, úzkostí,
obavou (z lidí, z kontaktů, z komunikace atd.). Sociální pro-
stor fotografií Jana Daňhela je tedy určen spíše negativním
emocionálním půdorysem, jenž je kompenzován a kontami-
nován ironií. Autor reaguje na místa (či události) pro něho

zcitlivělá, neurotická, významná, ale nemůže to říct naplno,
protože zároveň vnímá velmi definovatelnou ubohost těchto
výjevů, vyplývající z denních zkušeností našeho notoricky
zavedeného života. A tu vezme naoko vážně sebe i své téma
—  to	 ironie zoufalá a zároveň radostná, sebereflektující a...
vlastně staronově romantická.

Typ výrazně narativní surrealistické fotografie (Štyrský, Med-
ková, Nožička, Sever aj.) můžeme krom jiného popsat jako
pohyb a proměny fenoménu každodenního zázračna, na jehož
počátku stojí záznam neobvyklých, bizarních prvků světa, jež
ve 30. letech 20. století okouzlovaly a provokovaly představi-
vost Štyrského, stejně jako Nezvalovu. Jako druhou fázi lze
označit (kromě aranžované fotografie) interpretační deliri-
um, během něhož dochází k výrazné antropomorfizaci vněj-
šího, předmětného světa skrze záznam jeho příznakového de-
tailu — jak se projevuje od 50. let v tvorbě Emily Medkové —
přitom tato výsostně básnická operace nemá povahu ani
strukturu tradiční metafory nebo synekdochy (část za celek),
ale funguje důrazně na principu analogie, jenž je odedávna
významovým generátorem poetické metamorfózy. Třetí fázi
bychom pak mohli pojmenovat jako syntézu obojího interpre-
tačního pojetí a přístupu: vnější tematická bizarnost je jakoby
odpatetizována, zvnitřněna, snímky vyjadřují ve svém celko-
vém rozvrhu jakési nevysvětlitelné a zneklidňující sdělení,
příběhy, děje či mnohoznačné situace, které se skrývají za
zdánlivě civilní fasádou na první pohled autorsky dekompo-
novaného záběru. Tento složitější typ tvárného výrazu a po-
stupu se objevuje zejména ve fotografiích Jiřího Severa od 40.
let i jinde. 

Všechny zmíněné typy nalezneme ve fotografické práci
Romana Kubíka (*1961). Práce s příznakovým detailem jsou
v jeho tvorbě nejpočetnější (zde je reprezentuje snímek Vikin-
gové jdou); a třetí, syntetizující stadium koresponduje např. se
snímky Přízraky — Pes Páně. Takové rozřazení ovšem nemá
tvůrčí potenciál těchto fotografií jakkoli limitovat či reduko-
vat. Kubíkovy snímky si žijí vlastním, nezávislým životem,
jejž bychom snad nejpřiléhavěji označili slovem kontext. Ne-
jsme tu svědky nějaké netvůrčí závislosti, či dokonce epigon-
ství. Je to nejprve ona interpretační intervence, zcela konkrét-
ní název, pojmenování, sémantické zařazení, jež je zároveň
včleněním syntaktickým, co vytváří další, původní, kubíkov-
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skou rovinu sdělení. A tak ačkoli některé fotografie jsou ve
svém tematickém a zejména prostorovém rozvrhu („prostor
bez hloubky“) zřetelně emilomedkovské, v řadě případů se ná-
hle takové klasifikaci vymykají, jako by — právě především
významotvorným uchopením reálného prostoru, jímž se
v artificiálním, imaginativním řádu fotografie spoluutváří
ono znepokojivě nedefinovatelné, leč téměř hmatatelné na-
pětí, a onen nejasný neklid — vznikla osobitá strukturální syn-
téza.

Obdobný problém vlivové radiace řeší od let též fotograf
Jakub Effenberger (*1964) — jeho únikové cesty však na-
konec ústí jinak a jinam: v detailech přírodně-industriálních
námětů, jež bývají tak fotogenicky vděčné, nalézá a bezděč-
ně zdůrazňuje prvky, jež bych označil za zraňující a sebe-
zraňující, agresivní či masochistické (Už jen některé názvy:
Moře hoře, Zajatec, odkazy na Poea, Krále Ubu atd.). Tato vý-
razná subjektivizace nesporně charakterizuje vskutku pů-
vodní autorskou cestu k oné žádoucí a tak nepředvídatelné
výrazové syntéze.

Případ třetího fotografa, Bruno Solaříka (*1968), je odlišný.
Jako by ve své práci přeskočil ony dvě první analytické fáze
(bizarní a příznakovou) a skočil rovným švihem svého digi-
tálního zoomu do organického světa „nad-severovské“ syn-
tézy. Jeho vklad je vlastně prostý a autorsky zásadní: origi-
nální vidění (či spíše odhlížení!), ovšem nikoli vize
somnambulova, nýbrž vnímání a zvědoměle-intuitivní inter-
pretace světa, v níž se jaksi nevyřčeně, spíše jako předpokla-
dy než východiska, spojují právě ony tři (a jistě i další) způ-
soby vidění, o nichž byla řeč. A tak je tu podán snad zdánlivě
jednoduchý důkaz, že tvůrčímu — názorovému i výrazovému
— vlivu není nutno podléhat, budeme-li jej znát, mít v hlavě
i v oku, ale — a	 spontánně, nebo ne! — jej budeme využívat ni-
koli ve (řekli bychom) fyzikální manifestaci, leč v jakési che-
micko-kreativní latenci. I zde je pak role názvu rovnocenná
zpracování, nikoli však prvotně vyvazující z apriorního vli-
vového kontextu, nýbrž zpravidla svébytně metaforická, a	
už humor obrazových srovnání objektivně, organicky jiskří
(My dva nic nemáme), nebo jen polo patově vtipkuje (My dva
máme všechno). A	 tak či onak, Solaříkovy fotografie jsou pro
mne excelentním příkladem (nejen!) effenbergerovské devi-
zy, pojímající interpretaci jako tvůrčí činnost a tvorbu jako
imaginativní interpretaci.

Kresby a objekty Jana Kohouta (*1960) jsou zvláštní tím, že
nám začasté na první pohled připomínají něco, co jsme již vi-
děli, nějaká jiná umělecká díla — jednou totemy a malby Maxe
Ernsta, jindy známé asamblované bestiáře Jana Švankmajera,
či třeba sochy Henry Moora. Hovoříme-li však o zážitku ja-
kéhosi dejà vu, nutno dodat, že jde zároveň o zprostředková-
ní zážitku čehosi nově nalezeného-viděného — autor nám
představuje známé věci, či dokonce známé výtvarné motivy
vlastním pohledem, přičemž výrazným momentem stává se
opět název díla, neb funkcí pravé poesie je mimo jiné nahlí-
žet na věci známé tak, že je nově pojmenujeme (například:
Zdobení stromečku — Šaman se šamanicí a šamaňaty). Takový ob-
jev spočívající třeba jen v mírném posunutí významu a kon-
textu, anebo v jeho bezostyšné deformaci, může být cenný,
ale jistě dlouhodobě nestačí: a tu Jan Kohout ve svém hledá-
ní postoupí, a náhle, jakoby máchnutím lemu kouzelnického
roucha, převede a rozvine — například v cyklu kreseb Čtyř-
verší — dejme tomu primární stejskalovský impuls do již hoto-
vého a plně autentického, kohoutovského rámce. Jako by se im-
puls měnil v puls, jímž v nepravidelných amplitudách tepe
okysličená krev inspirace.

Příležitostné kresby Andrewa Lasse (*1947) jsou bezesporu
projevem ryzího kresebného automatismu, jenž se jednou ex-
presivně nutkavě zacykluje v jakýchsi původních autorských

Bruno Solařík: Světlo světa, 2004
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samoznacích, bezděčně připomínajících známé experimenta-
ce Michauxovy, jindy jejich linky — povětšinou v koinciden-
cích s groteskně a mluvně nonsensovými verši — jakoby na-
hmatávají, nalézají a spojují tvary a nahodilé konfigurace
fragmentárních postav a příběhů, jež spontánně, v uvolně-
ném stylizačním, ale ne stylizovaném gestu transponují do
vyšších významových a existenciálních poloh klasické anek-
dotické zkratky (srov. třeba E. Leary). Lassovy kresby tedy
lze stručně popsat jako jemné, nervní, leč výrazné otisky au-
tentického tvůrčího pohybu, dotyku a styku. 

Obdobně bychom mohli charakterizovat i kresebné proje-
vy Romana Telerovského (*1972) — osobní a osobnostní, bru-
tálně infantilní výtvarný rukopis citlivcův se opět utváří
spontánně. Povýtce automaticky se koncentruje v drobných
sice, leč neopakovatelných a originálních tvarech a obrysech
jakýchsi příběhových, převážně dvojsmyslně, eroticky i gro-
teskně asociovaných, nejen formovaných, ale spíše de-formo-
vaných samoznaků — tj. v oné narativní prostupnosti, analo-
gické a analogizující mluvě latentních emocí a významů.
Telerovského koláže-asambláže tento výrazový typ cestou
specifické techniky proměňují: „infantilní“ zkratka je z osob-
ní emocionální polohy transponována do úrovně autorského
samoznaku-pikotogramu, jenž v jakémsi paradoxním sarkas-
tickém lyrismu snoubí naši již bájnou syrovou realitu s ná-
zvukem šamansky tradičního i jakoby podloudného, za ro-
hem číhajícího (nového i pokleslého) mýtu naší doby.

V pomyslné výrazové škále se pólu veristické vizualizace
vizí (vnitřního modelu) nejvíce přibližuje malba Leonidase
Kryvošeje (*1957): zjednodušeně řečeno, tyto obrazy vždy
nesou nějaký čitelný, by	 zašifrovaný syžet, jenž bývá často
pojednán jako tematická ilustrace regulérně esoterních prak-
tik a konceptů. Obecně lze říci, že tento rámec se vzdaluje
surrealistické funkci a principu imaginativního objevu a v ji-
sté doslovnosti a jednoznačnosti rozvolňuje sdělovací poten-
ciál symbolu až k alegorické popisnosti. Avšak tam, kde
Kryvošej vztáhne svou esoterně vizualizační techniku
a technologii k tématům exoterním, bývá z tohoto neprav-
děpodobného setkání pravidelně vybuzen neodolatelný
třesk objektivně magnetizovaného humoru, jenž vrací do
hry mnohoznačnost a protichůdnost kreativních sil, rekon-
struujících skutečnost v její dvojí mocnině, v inspirované
subjekt-objektové dimenzi.

Onen explicitně veristický výrazový pól saturuje též — v po-
někud odlišném gardu — malba Václava Švankmajera
(*1975): bravurní malířská technika je tu vložena do služeb ja-
kéhosi postmoderně figurativního narativu, plynule asociují-
cího někdejší popartové kýče či pseudokomiksové konceptua-
lizace nej/nejnověji rozplizlého výtvarného eklekticismu. To
však je pouhý vnějšek dojmu. Jeho vnitřek je bezesporu
strukturovanější — autor nám vlastně předkládá jakési malo-
vané koláže (na výstavě ovšem nezastoupené), absurdní ko-
lapsy běžných a reálně (realisticky) očekávaných významů,
dějů a situací, či jejich groteskní, snové, by	 někdy poněkud
prvoplánové proměny. To je jistě legitimní vlastnost a pri-
mární dispozice imaginativního výrazu, avšak zdá se, že ona
vnější asociativní tíže se nevzdává svého vlivu tak snadno, že
překrývá a povětšinou dominuje i hlubší autonomní sdělení
a tím se jeho účinek vytrácí. Teprve tam, kde Václav Švank-
majer rezignuje na kolážovitou doslovnost a postupuje opač-
ně, volně od neurčitého tvaru klasické leonardovské skvrny,
vrací se do obrazu neurčitost, nejednoznačnost a... tajemství.
Poté už záleží jen na citlivosti a vnímavosti okamžitého, jak-
koli „realistického“ kontrapunktu, aby nás samovolně gene-
rované téma obrazu plně zaujalo svým jedinečným, transgre-
sivním smyslem (Ubu, Tajný závod).

Kresby, malby, fotografie či objekty Ivana Horáčka (*1952)
jsou vlastně významně nesourodé a nezařaditelné dle nějaké
předjednané, nedejbože výtvarnické taxonomie. Připomínají
spíš nálezy, mnohdy snové, jejichž hlavním či příznačným
rysem je podivná agresivní, trhavá gestikulace, jež evidentně
spoléhá na náhodu jako vůdkyni horského tvůrčího pocho-
du-procesu. Kresebný automatismus je tedy impulsivní,
a posléze dozraje či doroste do jakéhosi nejasného mnoho-
stěnného a sršatého aktu sdělování, jenž se jistojistě, často
i volbou materiálu a podkresu (zmačkaný papír, reliéf PVC
atd.), váže k útržkům bezprostřední skutečnosti, které se tak
nově, frotážově zvýznamňují jako rovnocenná a rovnomocná
součást tvůrčího procesu. 

Zde náš exkurs končí, jak začal. Bez nároku na definitivu.
Uprostřed hlasů příštího rozhovoru:

„Já chci čistý šálek,“ přerušil je Kloboučník, „poposedněme o jedno
místo.“
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Bukureš�, 24. 6. 2011 — Dva polské turisty zabil
dnes ráno blesk během výletu v západní části ru-
munských Karpat. Oznámila to rumunská poli-
cie, podle níž se neštěstí stalo v župě Bihor.
Obětmi jsou muž a žena ve věku 30 a 35 let, kte-
ré na výletu překvapila prudká bouřka pouhých
300 metrů od horské chaty Padiş. V okamžiku
neštěstí se muž a žena vedli za ruce a blesk je za-
sáhl oba stejnou měrou.

BLESK
Spánek opřádá ženu, na kterou se
upřeně díváme, nevinností, až šíleným
pocitem bezpečí: nikdy jsem nedovedl
pochopit, že se někdo může takhle
vystavit se zavřenýma očima očím
otevřeným.

JULIEN GRACQ
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Erós

OD LÁSKY K POEZII, od poezie k opravdovému životu, který
jedním vzmachem obojí pozvedá dovnitř své každodennosti,
v tom, co je na nich jedinečného, i v tom, čím se vyznačují nej-
obecněji, se denně prokazuje, že myšlení nemůže být před-
pokladem jednání, aniž by jednání bylo předpokladem
myšlení. PAŘÍŽSKÁ SURREALISTICKÁ SKUPINA

(GROUPE DE PARIS DU MOUVEMENT SURRÉALISTE)

VŠE JE DOTKNUTELNÉ — i zázračno, a to v jakémkoli smyslu, pro-
tože nedotknutelností by samo zázračno ztratilo svůj smysl. 

KATEŘINA PIŇOSOVÁ

AUTENTICKÝ TVŮRČÍ PROUD nalezneme pouze tam, kde do hry
vstupuje emocionálně bohatá osobnost nadaná imaginativní
schopností, schopností vize, a poháněná především mocným
afektivním motorem; v poslední instanci chce zdánlivě pa-
sivní subjekt prostřednictvím eroticko-magické moci vyrvat
smrti život, oživit mrtvou hmotu, zrušit fatálni distanci. Tím
nabude dílo těžko postižitelné a nesnadno verbalizovatelné
kvality vnitřní oživenosti. ALENA NÁDVORNÍKOVÁ

Hra erotismus hra erotismus hra — Dívka usedla
na zadnici. Sundala s hlavy ochlupenou přikrývku a uvolně-
ným pohybem ji odložila na svůj rýsující se klín.

Měli jí zout boty a líbat nehty na nohou?
Jenomže říditi dopravní prostředek znamená číst značky.
Stále ještě nás jmou zaklapnuté veřeje třináctých komnat...
Ale přeci jen, my máme stále ono nekonečný právo na ona

rozkošná překvapení, která se za nimi asi skrývají.
I na tomto jedinečném palouku, i v této neopakovatelně no-

torické přítomnosti. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

TĚLESO VE VOLNÉM PÁDU nepoci�uje svou tíhu. Ach, slasti — mat-
ko líbeznosti, jež tě rodí v pravý čas, ty ozvěno vznešenosti,
jež od ozvěny k ozvěně noří jedno v druhé, vyznačujíc onu
stezku, na níž je jeden božsky uchvácen volným náskokem
druhého a tak prudce dojat, když dosažením překážek je do-
nucen zadržet jejich postup! MICHEL ZIMBACCA

V OKAMŽIKU ORGASMU, jenž je — ach, tolik! — pomíjivý, může za
jistých předpokladů — pokud v předchozích stádiích proběh-
ne onen žádoucí transgresivní vývoj, ustanovující skutečnou
lásku (tento proces není časově omezen) — slast získat onen
metafyzický rozměr, jenž právě kvalifikuje opravdovou, spa-
lující, šílenou lásku. Tím zároveň říkám, že v mnoha jiných
případech, při mnoha jiných, jakkoli intenzivních orgasmech
takový stav nenastane. FRANTIŠEK DRYJE

ŽENA VŽDY SNADNĚJI EROTIZOVALA, dočista jako by sbírala byli-
ny, a přesto zjitřitelná každým zachvěním kůže, v hloubi če-
kání na jedinou pravdu, kterou by mohla přijmout, pravdu fa-
lu, který v ní jedná. Nikoli falu symbolického, nýbrž patřícího
muži, který ji miluje a kterého zároveň také ona může milo-
vat, přičemž se ženství a mužství vzájemně zachycují, odrá-
žejí a rozvádějí přitom totožné do všech částí těla, do prosto-
ru, kde v jádru dvojice vlastní já obaluje toho druhého a ten
druhý zase ono já. — Žena by tak udržovala tajemství původu,
a snad kvůli tomu — a nikoli proto, aby se rozmnožoval — se
s ní také muž miluje. MARIE-DOMINIQUE MASSONI

�Karol Baron: Utajený svet pralesa pod�a H. Rousseaua, 1998

Roman Telerovský:
Tvář ONONA, 1991
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ALBERT MARENČIN

Sekera spánku
Sekerou spánku si k tebe kliesnim cestu
Sekerou túžby sekerou snov
K plachým holubiciam tvojho objatia
K ružovej mušli tvojho tajomstva
Už tisíc rokov sa k tebe presekávam
Pralesmi úzkosti a zátarasmi strachu
A nie sú to nijaké symboly ani metafory
Nijaké básnické ta�afatky
Všetko je skutočné ako dia�ka ktorá nás delí
Ako tvoja neprítomnos� ktorá ma bolí
Skutočná je moja túžba mocná ako buvol
A skutočný je môj strach ktorý všetko ničí
Skutočný je spánok ktorý všetko kriesi
A sen ktorý vracia všetko stratené
Skutočné sú pralesy s temnými roklinami a vlčími brlohmi

Skutočné sú tisícročia v našej pamäti
Tisíc jarí nádeje a tisíc liet čakania
A jesene smútku a zimy umierania
A dva plaché holubice
Pritúlené jedna k druhej na tvojich prsiach
A muš�a v ktorej šumia hlbiny večnosti a vlnobitie slasti

A skalné zátarasy a jedna sekera
Oce�ová sekera s dubovým poriskom
Ťažká drevorubačská sekera
Mojej túžby môjho spánku mojich snov
Ko�ko okutých brán som už ňou vyvalil
Ko�ko dverí som už rozsekal na triesky
A cez ko�ké hradby som sa prerúbal

A ona je stále rovnako ostrá
A ty si stále rovnako nedostupná

Martin Stejskal: Nebe a dudy, 1994

Albert Marenčin: Koláž č. 115, 1993
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Sen z 25. února 1995 — Jdu v ponožkách do kina.
S Honzou. Zebou mě nohy. — Včera ve snu to bylo zrovna tak.
— Jdu, Jan mi vyčítá, že mě zebou nohy a kárá mě. Říkám mu,
že mají boty v obchodě, a aby mi rovnou koupil dvoje, i na
ten včerejšek, a ještě jedny ponožky. 

Nějaká ženská u toho stojí a posmívá se mi. 
H. mi přináší ty věci, ale boty jsou měkký a moc malý. Ne-

říkám nic, aby mi dali pokoj. Mám prsty takhle zmáčknutý.
Občas se mi sesmekne špička, a jak jdu, tak je v tom blátě ne-
nápadně nandavám zpátky. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

JOSEF JANDA 

Sen o zelené kočce
Dneska se mi zdálo
že si u nás na zahradě
hrály čtyři kočky
ještě skoro ko�ata
Nejhezčí z nich byla celá zelená
měla červené vousy
a moc jí to slušelo
Když si všimla že se na ni dívám
zanechala skotačení
přišla ke mně a řekla
„Bon jour mon ami“
Byla to malá Francouzka

Z BEDNY PLNÉ PRSKAJÍCÍCH, kousajících a škrábajících nehoráz-
ností vyšlehují Josefu Jandovi čas od času žilky lyrismu a na
chvilku těm nehoráznostem nasazují nepředstíraně ušlechti-
lé rysy — by� s téměř monolízovským úšklebkem. 

BRUNO SOLAŘÍK

EVA ŠVANKMAJEROVÁ 

Kadeřníkovi    
Padají i řasy
píchá to do očí 
z tý zloby bezbarvý jak sklo
se zinkem a bělobou
co do mě nalejou
takový svinstvo. 
Anděl byl plešatý i
a kastrován bez prsa
a měl místo křídel štětce.
Jak frivolní jsou matky
třeba ta svině příroda.
Jde z ní hrůza a někdy smrad
a je samá rvačka.
Kurva nafetovaná benzínem
studená teplá jak barevná.     
Jako zvířátko, co už ho nechci.  
Jsi jak pes, který klade hlavu
na můj hněv a mý zuby
do jazyka v hubě zakouslý

Albert Marenčin: Femmefalus alebo Kokotice, 1992
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snad budu mít ruce chlupatý
tvrdými krásnými vlasy. 
Ty drsný rovný, cos je
všude měl.
Ráno zmizel drdol, o polednách cop
odpoledne kadeř do pasu.
Černý, žlutý a hnědý.
Večer ty prošedivělý taky.
A i to mikádo za pět set korun.
Každý pohyb jsi zaplatil
mým chlupem, mou zuřivostí.
I štětce se pomátly
i ty retušáky
ty taky ty taky ty taky.

Sen z 25. února 2011 — Vidím příběh nějakého muže
(ne, nejsem to já). Je na exkurzi ve stájích a poslouchá před-
nášku o tom, proč jsou hygienická pravidla, platná od roku
1780, taková, jaká jsou. Přednášející je zrzka středních let
s trvalou a s upřeným divokým pohledem. Oblečená je do
klasického pláště, jak se na toto prostředí sluší a patří. Ten
muž je zrzkou fascinován. Voní prý jako tygří maso.
(Shodne se na tom s dalším účastníkem přednášky.) 

Chce si k ní přilehnout do postele (nejprve ji ale otírá od
prachu). Je to postel-almara, tak z první poloviny 19. století,
těžký kus nábytku s mramorovými detaily (všímá si toho při
tom otírání prachu). — Přiléhá(m) a natahuju(je) ruku směrem
k ženě, kterou v prachových peřinách jenom tuším. — Deka se
rozvlní... a žena, páchnoucí po tygřím mase, mě velmi bolesti-
vě kouše do ruky. KATEŘINA KUBÍKOVÁ

BRUNO SOLAŘÍK 

Isabela Egyptská řeže zuby vzduch
Z leteckých motorů kape olej
Na zem bez masa
Já bych to líp zazpívat nedovedl
Plní se přání Vesla znovu září
Zjevuješ se mi podruhé
V pyžamu z listí jakkoli to zní lyricky
Snad v obyčejném pyžamu hergot 
D‘Artagnan je prý Armén
Svlékneš se jenom zčásti
Nikdy ne úplně
Horké ruce prostupují zdí
Maroldovo panorama v posteli za skřípání cvrčka
Tmavne od řas padlých na naše hlavy
Spíš Ještě chvíli Ještě chvíli
Bedýnky s kameny sjíždějí po krajině
Hra začíná Připoutej se prosím
Mléčné lodě na obzoru ukusují z houslí Nikdo se nedívá
Potápějí se Jdou ke dnu

JAN GABRIEL

*
Protější okna ozářená bleskem lýtka
Jak se odráží v lesklém kovu motorky
V rue Faubourg Saint-Martin

Černoška vlála jen pro mě
Pro pokrčení ramen za oponou tiskárny
Nesrozumitelné výstřely a počítání jazyků
Mezi jmény Hantai Fujita a Beuys
Je to stále stejná hádanka: 
Jak dlouhé jsou nohy obkreslené v zásuvkách

Alena Nádvorníková: Pyržino vítězství, 1989
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KATHLEEN FOX ZACHYCUJE DUSNOU EROTIKU dávných mýtů s od-
povídající tíhou orgasmického poselství, kde vědomý humor
ustupuje bezděčným projevům „objektivní grotesky“. Sjedno-
cení citové přitažlivosti a odpudivosti do jednoho magnetu
zde dosahuje obzvláš� vysoké intenzity. BRUNO SOLAŘÍK

KATEŘINA PIŇOSOVÁ 

Náušnice z páva
Mé milenky jsou kamenné s průhlednými krky
Mají zobáky nakreslené na špičatých prsou
na homolích z uzenek
Prsty mají dlouhé tak
že mohou zaklepat na každé okno jedovatého člunu
kde jsou složeny protézy starých myslivců 
Nosy mají dlouhé tak 
že rozhrnou těžký závěs vousů ušpiněných od klovatiny
Povlávají bouřkou z větrného mlýna 
kde neprší jen stromy se ohýbají jako praky 
zavěšené u pasu lovce chrp 
Mají jedno skleněné oko 
a v rukou plástve mahagonu 
Krčí se pod stůl když se stěhují volavky 
Kůže polární lišky na niž každý den usedám 
je dřevěná lavice z peří slepé sojky 
ta v noci krade hrozny na vinici průhlednou puškou z hlíny

JAN ŠVANKMAJER 

Přežít svůj život
Obraz 58. V ordinaci u psychoanalytičky

MUDr. Holubová: Evženie..., Evženie... (Listuje ve svých po-
známkách) Tak se přeci jmenovala vaše matka? Po pravdě
řečeno jsem to čekala. Konečně kápla božskou. Víte,
s kým jste se to zapletl?... Se svou animou.

Evžen: S kým?
MUDr. Holubová: Anima je ženská část mužské psychiky. Je

to vlastně vaše duše. Je to předobraz ženy, kterou nosí
každý muž ve svém srdci. Proto se vám představila nej-
prve jako Eva. Biblická Eva je kolektivní archetyp, je to
symbol ženy jako takové. Žena obecná. Potom měnila sen
od snu svoje jméno jako proces individuace, až došla ke
jménu vaší matky. Te� už jméno měnit nebude. To vám
garantuji. Obraz matky je totiž z velké části i obrazem ani-
my. Matka je první konkrétní žena, s kterou se vy muži
setkáváte.

Evžen: Ale já ji hluboce miluji, a navíc čekáme dítě.
MUDr. Holubová (zhrozí se): S animou?
Evžen (nejistě): S Evženií.
MUDr. Holubová (rozhořčeně): Co vás to napadlo, člověče?

Zbouchnout vlastní animu. To je horší než incest. Co já
s tím mám te�ka dělat?

ANDREW LASS 

ValeriE za oknem divů 
Kochal jsem se vlastním zobrazením 
v kaluži 
soumraku ohlodaných prstů 
malého kladkostroje 
s kterým jsem si kdysi hrál 
na prsa ValeriE. 
V závrati se chvěla 
dole pád 
ohněm záplav ratolestí. 
Nakonec si utírala nos. 
Vlajkonoši mi mávali 
i po dešti. 

Nikdo se už nedovedl smát. 
Zuby nehty 

Kathleen Fox: Hrací koutek, 2007
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rozpraskaných rtů 
unavených vztekem 
s bezprostředním svérázem 
nenadojených večeří 
u vyčichlého piva. 
Dámou sražené botičky 

rozpoltily vnadidlo 
vypadlé z koloběhu hodin. 

Mé zmrzačené prsty 
dál držely se pera 
a zaražené nohy 
dužinatého těla. 

Tak začal návrat jezinek 
a pouličních vrabců 
napadajících se 
na křídlech omámení. 
Vzlétnul jsem 
přes písečné duny 
kde jsem Ti šeptal do ucha 
tyrkysové sladkosti 
a radil kam jít 
když už není co říct. 

Tam jdi! 
Do té temné díry 
kde za umyvadlem vypadlých kachlíků 
vězí sny mého opožděného dětství. 
Tam jsem zazdil 
maltou z krupicové kaše 
polámané ruce 
bakelitových vojáčků 
a rozdrcené želví krunýře. 

Brzy přijdou s rakví. 
Uloží mě do truhlíku 
pod načechrané peřiny 
z jemného kožichu. 
Abych mohl spát 
klidným spánkem. 
Abych si mohl nechat zdát 

nepřetržité sny. 
Abych mohl jezdit 
na Tvém klíně 
v tramvaji 
č. 23. 
Zbytečně tu hlodám slova. 

Už žádných nezbývá 
z těch co by se dalo použít 
k vykrmování žraloka 
v tísni 
když už nic odnikud 
nikam neteče. 

Abych nezapomněl! 
Klíče jsem Ti nechal na stole 
tam 
kde za oknem divů 
funí 
opuchlá ValeriE. 

Jan Gabriel: Objekt, 2008
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SKLON K NEMILOSRDNÉMU PRANÝŘOVÁNÍ civilizační mizérie se
ve fotografiích Jakuba Effenbergera střídá se schopností ně-
jak té vysmívané ubohosti kulturních strašidel porozumět,
tolerovat je, sblížit se s nimi jako s druhy v prožívání absur-
dity života vezdejšího. Pod ostrým sarkasmem rentgenů civi-
lizované bídy se skrývá ryzí, by� melancholická empatie do
osudu nejposlednějších z posledních — portýrů imaginace.

BRUNO SOLAŘÍK

ROMAN TELEROVSKÝ 

V danou chvíli mezi nohy nevidíš
Že tedy čekám až to pustím… 

A tenhle pokus končím!

Z následujícího zadrhnutí vyjímám:
trhnu si nohou
právě jsem na kraji neznatelného vzteku 
jak to nejde, neteče, nebloudí

Možná opodál se něco děje za rohem 
téhle zastavené myšlenky

Celé té ospalé reakce
na pravý 
opak

[opak je klíčový, tak spi] 

Sen — Sedím s nějakými lidmi na mýtině. Každý má říct ně-
jaké silné slovo. Přemýšlím, že když řeknu například láska, že
to bude znít banálně, když tu mě najednou napadne DŘEVO. 

Pyšně vyslovuji slovo DŘEVO a jsem na to nesmírně hrdá. 
KATEŘINA PIŇOSOVÁ

Jakub Effenberger: Portýr, 2007

Přemysl Martinec:  Výjimka potvrzuje pravidlo, 2009
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Ono to bylo moře

Sen — Ležím na na křídle letadla-dvojplošníku, které ne-
letí nikterak zvláš� rychle, takže mi stačí se jen zcela volně
přidržovat vzpěr mezi křídly. Pode mnou leží překrásná
scenérie země, rozčleněná hlubokými zálivy moře. Je to
spíš jakási soustava ostrovů, které však spolu nějak územ-
ně souvisejí. Cítím lehký vánek, spíš vlahý než chladivý,
ale přesto si uvědomuji, že jsem nad severním pólem a že
toto souostroví jsou výběžky všech světadílů, které se tu
vzájemně dotýkají. V tom ranním svitu mám náhle pocit, že
právě zde jsem se setkal s řešením a zároveň jedinou nadě-
jí našeho osudu. Je jí skutečnost souvislosti celého světa,
všech zemí, v místech, kde budou mít k sobě navzájem
blízko. 

A od té doby hledám atlas, v němž bych tuto pozoruhod-
nou, kouzelnou polární krajinu bez zimy a ledu, okrově žlu-
tou, obklopenou zeleným mořem, konečně nalezl. Už proto,
abych ji nakonec nemusel zmapovat sám. LUDVÍK ŠVÁB

LUDVÍK ŠVÁB objevil — vinou své technické neobratnosti, jak
zdůrazňoval — zvláštní metodu spontánních fotokoláží, v níž
díky ryze básnickému zásahu náhody spojoval v jednom

snímku několik políček různých starých filmů. Mezi všemi
výtvarnými postupy, které surrealismus vytvořil, patří tato
metoda k těm nejjednodušším i nejsugestivnějším zároveň:
ono neuchopitelné tajemství, které vyzařuje z vybledlých zá-
běrů starých filmů, je vzájemným prolnutím vskutku podi-
vuhodně znásobeno. IVO PURŠ

ZTEMNĚLÝ POKOJ LŠ. Hledíme na němé filmy. LŠ překládá ti-
tulky: Rádi bychom měli pokoj s výhledem na moře. — Ten kufr vá-

ží nejmíň tunu. — Vevnitř je kostelní zvon, který vezeme do Afriky.

— Vyvezte to dělo na balkon. — Musíš mířit na pří�, na zádi je

Irma. — Čas stojí na místě a tiše vrčí. BRUNO SOLAŘÍK

LŠ: „POSLOUCHEJ, CO SE TI VYBAVÍ, když se řekne sémiologie?
Mně to připomíná nějaký takový hodně řídký, trošku rozč-
vachtaný, jako když se trošínku posereš, ale ne úplně, jen tak
nějak semi. To jsem, mimochodem, čet zase v posledních Li-
terárkách nějakej článek vod — já už nevím ani, jak se meno-
val —, a ten tam píše něco vo filmu, ale takovým tím zaum-
ným, zapouzdřeným jazykem, aby mu nebylo moc rozumět,
protože kdyby to psal normálně, tak by se ukázalo, že vo tom
nic neví.  To mi vždycky připomene, jak Bu ~nuel píše ve
svejch vzpomínkách, že ho pozvali někam na univerzitu ne-
bo kam, a tam byl jakejsi člověk a ten, když se ho ptali, čím seLudvík Šváb: Krev není písek (spontánní fotokoláž), 90. léta

Ludvík Šváb: Pablito, hle matka (spontánní fotokoláž), 90. léta
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zabývá, tak řek sémiologií klonického obrazu — Bu ~nuel píše,
že měl chu� ho uškrtit.“ FRANTIŠEK DRYJE

Sen o Ludvíku Švábovi (30. listopadu 1993) —
Jsem pohlcen karnevalovým průvodem. Všichni tančící lidé
mají na obličejích masky, takže jsem s odkrytým obličejem
ještě nápadnější. Snažím se vyběhnout ven, ale než se mi to
podaří, potkáváme se mezi tančícími maskami s Lu
kem
Švábem, který také na obličeji nic nemá. Pomalu odcházíme.
Na mé obavy z odhalení Luděk se samozřejmostí odpovídá:
„Lidé nevnímají. Podívejte se, takový ponocný, který v noci
svou lucernou osvětluje dveře do domů.“
Luděk předvádí ponocného. Je to neobyčejně komická a zá-
roveň děsivá scéna: Luděk přechází tmavou ulicí, ze strany
na stranu kývá lucernou zavěšenou na dlouhé tyči a jaksi
bezděčně osvětluje lidi stojící před dveřmi jejich domů.
Osvětlení lidé se dívají do země. Zároveň to vypadá, jako by
spali. ROMAN TELEROVSKÝ

ZNOVU A ZNOVU HO VIDÍM, ako odchádza svojou �ažkou, chap-
linovskou chôdzou do dia�ky a pozvo�na sa stráca v kruho-
vej zatmievačke — a ja sedím sám v temnej sále imaginárneho
kina a cez zavreté oči vidím ten známy nápis — KONIEC. A to
je tiež jedna z asociácií,  ktoré sa mi vybavujú: obraz z dáv-
neho, predvojnového filmu, ktorý sme svojho času videli
obaja ako mladí chlapci, ja v Prešove, on v Prahe, a na ktorý
sme ani po šes�desiatich rokoch nezabudli. Mám na mysli zá-
verečnú scénu filmu Zrodila sa hviezda, v ktorej Frederic
March odchádza po piesočnej pláži do mora a dobrovo�ne sa
mu vydáva napospas... ALBERT MARENČIN

PRAVDA BYLA TA, že já jsem prostě dlouho neuměl plavat. Já už
jsem se naučil jako tempa, všecko, ty tempa mi šly a pod vo-
dou jsem plaval docela dobře, ale nad vodou ne.

V Rumunsku jsem viděl poprvé moře. To mě uchvátilo, že
jsem totiž nejdřív vůbec nevěděl, co to je. Tam byly kopce,
a za nima taková jako rovina... a ono to bylo moře. 

LUDVÍK ŠVÁB

VE SVÝCH BÁSNÍCH VEDE EVA mou představivost po způsobu své
malířské faktury, přičemž si nedovedu odmyslet její jednou lí-
bezně, jindy jízlivě pomalované plochy. A naopak: enigmata
některých jejích pláten se po přečtení a zažití textů stávají mno-
hem srozumitelnější, i když neméně matoucí. Této dvojpólo-
vosti si je autorka dobře vědoma a v textech se neustále vrací
k prostředkům malířské tvorby, jimiž jsou konkrétní pigmen-
ty, štětce a použitá technika, jako k svým důvěrně poznaným
záchytným bodům, které však čtenáře v kontextu básně rov-
něž mystifikují. Touto hypertrofií kraplaků, ostrých smarag-
dových zelení a dalších jedovatin jsem byl až zaskočen.

Ženský úděl, jedny soukromé dějiny vrchovatě naplněné
starostmi, pochybami, vztekem i empatií, život v tvorbě
a tvorba v životě. MARTIN STEJSKAL

JEDNOU Z NEJNALÉHAVĚJŠÍCH TEMATICKÝCH KONSTANT tvorby Evy
Švankmajerové je oblast mentální morfologie, emocí a afektů.
Větrné smrště těl v objetí, převleky, podoby metamorfózy,
analogie: pasti-slasti-propasti, Deflorace, insinuace, takzvaný
ženský úděl. Všudypřítomný erós ve všech, zdaleka ne jedno-
značných symbolických a perziflujících podobách, zahrnující
rodinné funkce a vztahy. Všechny tyto obrazy odhalují hlubi-
ny afektivity, podvojnost slasti a strasti, i hrůznost touhy. Or-
giastické, barevné vlysy oblohy a země jsou uchvacovány stá-

Eva Švankmajerová: z cyklu Vlci byli opět vysazeni v českých lesích, 2004
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le větší smrští a berou s sebou postavy bez hlav, domy nesené
dvojicí pokleslých nohou, uzly těl. Jedovaté hry jsou obranou
proti jedům zvenčí. ALENA NÁDVORNÍKOVÁ

KRAJINY, do nichž Eva Švankmajerová na svých obrazech si-
tuuje své nehrdinské hrdinky a hrdiny, své fantomatické objek-
ty, hořící ženy-domy, cvičící ženské pluky, Samé vody a další
a další Události, jsou téměř bez výjimky rozlehlé, rovinaté, „po-
labské“, jejich ženská přirozenost ve shodě s tradicí Matky-Ze-
mě-Živitelky je hyperbolizována, přičemž krajina sama začasté
vystupuje z pozadí obrazu a stává se aktivní součástí jeho sdě-
lení — mnohokrát ženu manifestačně reprezentuje, skrývajíc ve
zvlněných a nízkými stromky řídce porostlých tvarech a záhy-
bech nejednu past a nejedno nemilé překvapení. Toto  výtvarně
inherentní „krajinářství“, prostoupené mnohoznačnými erotic-
kými podtexty, považuji za charakteristický rys Evina malířské-
ho projevu — jeho infantilní zdroj, jeho polabský předobraz, sta-
věl bych mimo veškerou pochybnost. FRANTIŠEK DRYJE

KDYŽ EVA INSTALUJE Poctu markýzi de Sade, sérii erotických váz
napodobujících radostné orgie, připlete se Jan do přípravy
a vyvolává mezi nimi hru provokací a narážek. 

Některé děti nejsou nevinnější nebo perverznější než ostat-
ní. Jsou jen jinde, Dobro a Zlo jim může být ukradené a stej-
ně tak je jim jedno, co je dovoleno a co zakázáno, poněvadž
tyto kategorie, které jsou jim vnuceny zvnějšku, jsou pro ně
vlastně jen libovolná pravidla předem sešvindlované hry, již
nelze vyhrát, a ony to vědí.

Eva se těmto dětem velice podobala. Byla zdánlivě perverz-
ní a vpravdě nevinná, ale ve stejné chvíli vpravdě perverzní
a zdánlivě nevinná. Znovu se mi vybavuje její překvapení,
vlastně šok při pohledu na ty erotické vázy, které sama vytvo-
řila, a vím, že tento paradoxní postoj byl naprosto opravdový:
Eva byla šokovaná vlastní odvahou a zároveň udivená, že ji je-
jí odvaha může šokovat. Byla vždy „nevinná“, protože byla
pravdivá, a vždy „perverzní“, nebo� musela čelit licoměrnému
světu, v němž je stále neslušné dát výraz prvopočátečním si-
lám, které nás oživují. BERTRAND SCHMITT

RÉBUSY EVY ŠVANKMAJEROVÉ jako by předem počítaly s rolí
nutně vzniklého nedorozumění při luštění: na významu na-
bývá právě vedlejší produkt — samotné zvíře překladu. Ne-

únavně zde působí vnitřní nutnost uzemnit metaforu záva-
žím pochybnosti. Pohled Evy Švankmajerové jde vždy pod
povrch deklarací. — „Nekupujte si kozu,“ navrhuje všem,
kdo pocítí nutkavou potřebu dát ze dne na den svému živo-
tu smysl, „a vezměte tužku do svýho srdce a nechte ji cesto-
vat minulostí i tím, co přijde. Nechte tu tužku žít.“ 

BRUNO SOLAŘÍK

Eva Švankmajerová: Samá voda, Libuše, 2002
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ŘÍKÁ SE, ŽE NEJLEPŠÍ OBRANOU JE ÚTOK, a mnohé Eviny obrazy
jsou takovým nekompromisním atakem vůči lidské stupiditě
veřejné i privátní. Nedalo mi to, a tak jednou, když mi před
skupinovou schůzkou ve svém ateliéru ukazovala nové obra-
zy, jsem se na to zeptal. Zda si je vědoma, že její obrazy, jak
jsem mezitím zjistil, dost lidí docela pěkně iritují. Sarkasticky
se zasmála a řekla: „Já vím, já jim to dělám schválně.“ 

JOSEF JANDA

AŽ PO DLOUHÉ DOBĚ JSEM TĚ ZASLECHLA, jak vysvětluješ jedno-
mu švédskému příteli, který mluvil o svých nápadech vytvá-
řet emblémy hrou symbolů, že symboly mají magický náboj
a neměly by se zneužívat. Tvůj pomalý pohled přijímá
strasti, aby z nich vytvořil sarkasmy, které se hází za hlavu.
A ten pohled prozradil tomu, kdo dokázal nemluvit, jaký
smysl pro svatokrádež máš. MARIE-DOMINIQUE MASSONI

V NOCI SE DĚJE TOTO: na poli pod Hradištěm se koná jakási ex-
hibice pražského undergroundu ze sedmdesátých let. Členo-
vé všech těch skupin, odění v černém, předvádějí jakýsi tanec
na běžkách, nebo spíš na těch starých černých lyžích se zob-
ci. Je to strašná legrace, řvu smíchy a zároveň si říkám, že je
to ode mě blbé, takhle se chechtat, když vím, že EŠ umřela.
Nemůžu si ale pomoct — směju se dál. Na poli se te
 vedle ly-
žařů objevila jarní či letní louka s jabloněmi. V koruně každé

z nich je několik dívek nahoře bez. Dívky sestupují a berou mě
do tance. — Teprve později mi došlo, že to byla vlastně insce-
nace obrazu EŠ. Už nenamalovaného. PŘEMYSL MARTINEC

KATEŘINA PIŇOSOVÁ 

EVO
Tady je ta kniha
Vypadá trochu jako řecká nebo židovská
A má na dvou hlavách hlavu
Ptáka
Je to čínská kachna
Tady je ten divočák a lo
 Šedomodročervenočerno Žlutá
Páva pro tebe mám A strom
Evo
Tady je ta sova v brnění
S kterou se půjdeme projít

JSEM PŘÍVOZ NA LABI i s tou hospodou, co půjčovala lodičky. Ne-
smím se ale vyvalit ze břehů a vířit a hlučet a rvát kořeny i s křo-
vím a cestičkami. Palcema nanáším vrstvy barvítek. Tuny. Obě-
ma dlaněma je třu a není v tom zbla pokory. K čemu taky, vždy�
po té vrstvě uklouznu a seknu sebou. Ničeho se sebou nesvedu,
jen s úlevou naslouchám, když domem ozývá se hlubinný osvo-
bozující hukot vody z přívozu i opodálné půjčovny lodiček.
Jistě že chodím sem a tam, pláču a naříkám a chci si pro lidstvo
vytrucovat nesmrtelnost. Nebo alespoň pro několik zrovna
mých známých, kdyby to šlo. Ale zatím, zdá se, toto jednání je
beznadějné. Snad ještě naleznu onu sílu převozníka s bidly, co
vedl prám strašlivými víry a na něm lidi, děti i dobytek a ne-
utopil je, protože to nechtěl udělat. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

JAN KOHOUT 

Jestli neumřu, tak se zabiju
...A zdalipak víte, že alžírský bej má

tuhle pod nosem bouli...? 

(N. V. GOGOL, BLÁZNOVY ZÁPISKY)

Na rohu ulice fialově září neonová ruka s prstem namířeným
k černému nebi. A pod ní ve špalírech kapající kohoutky, ja-
ko bychom šli nekonečnou labyrintovou umývárnou. Domy
se povalují pěkně v řadách. Zvířata po honu. Krvavé tlamič-
ky vchodů, bezduché pařátky komínů a antén a ztuhlá, slepá

Eva Švankmajerová: Já v akci, 1991
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okna. A všechno to stráží nějaká zpuchřelá holínka, nějaká
kostra tyranosaura.

Jdu houpavě jak po hatích a kopu do vidin. Já, duše
uskřinutá, zašitá do kusu flákoty hned na porodním stole.
Vznáším se nad svými karamboly na sedačce řetízkového
kolotoče, zavěšené kdesi ve hvězdách. Z malovaného dž-
bánu rozlévám mléko do prachu půlnoční, úplňkové pou-
ště, a ze tmy si tvořím všechno, co chci, a všechno, co ne-
chci.

Potkávám rozřezané, anatomické exponáty z přírodověd-
ných depozitářů. Vržou, kručí, bublají, občas z nich něco vy-
stříkne. Když to vystříkne na ze
, bývá z toho kamenný reliéf,
třeba babylonského lva, a když ten stříkanec dopadne na
zem, je z toho zpravidla zcepenělý pes.

Podívám-li se kolem sebe, vidím armády a vojska. Šiky če-
hokoli. Jsem obležené město. A za těmi armádami jen spále-
ná země, pouš�. Ale uprostřed té pouště, alespoň v mých
představách, stojí zasněžený strom, který olizuje hořící vel-

bloud, jenž má na předních nohách obrácené dívčí lodičky
a na zadních pánské polobotky, takže eventuelní stopař na-
konec zastřelí a vycpe dokonalé tango.

Býval jsem skoro slepý, ale co si beru na spaní černé brýle,
zrak se mi lepší. Letos už mi připnou na prsa třicátou sed-
mou dioptrii.

Když se podívám nahoru, lituji, že nejsem klíště. Tuze rád
bych se zakousl Panně Marii do stehna. Tuze rád bych ji chví-
li svědil, než by mě zabila. Možná že až by mě našla a od-
borně vytočila proti směru hodinových ručiček i s hlavičkou,
možná že by řekla i „Krucifix“.

Jenomže omyly se nedějou a já jsem jen hrobařík, zatluče-
ný v bedně plné barevných skleněných střepů, v bedně, na
kterou někdo záměrně nedal nálepku s kalichem. Místo zá-
clon mi tu vlajou kabáty z prosektury a hřeji se v teplých za-
žívacích traktech od tlamy k řiti a zpět, a kdo by chtěl, nalezl
by mě určitě někde mezi sklepem a půdou.

Michael Löwy: Pták Kikuyo, 2009

Sotiris Liontos: Bez pláště neviditelnosti, 2006
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Je mi úplně jedno, jestli mě slyší prožrané skanzenové úly,
kterým z úst namísto včel vylétávají jen mrtví, nepotřební
trubci. Hlavně když si nepletou mou hromadu střepů s mo-
zaikou. Protože je-li v tom, co zde bude následovat, nějaký zá-
měr, pak pouze jako součást ničeho, bez něhož by nebylo nic.

Žiji v koulejícím se kaleidoskopu. V nejvyšších policích této
apatyky je tedy stejná veteš jako pod pultem, protože police jsou
ochozy, ochozy jsou dráhy hvězd a dráhy hvězd jsou klubkem
zlaté příze, dutým jako lebka po mé návštěvě. Visí z něho těžké,
bílé, pavoučí kokony, ve kterých šelestí děsivý příští život.

No a podívám-li se dnes dolů na své nohy, jímá mne pro
změnu příjemná závra� a mám chu� se sklouznout. Jsem oble-
čen do něčeho, co vypadá jako dopravní kalamita v Hong-
kongu. Kožní karneval. Sestra horečka do mě zabodává sa-
murajský nůž a tvrdí, že je to teploměr. Když tak ležím,
vylétávají mi z úst horkovzdušné balony a milosrdnatá sestra
horečka je chytá a dává každému z nich nemilosrdnou injek-
ci jako starému psu.

Vše se samozřejmě odehrává na mém a mnou obehnaném je-
višti. Matně rozeznávám jakési obecenstvo. Jsou to zřejmě jen fi-
guríny. Hledištní kulisy. Můžu se posadit mezi ně a dívat se na
sebe. A co víc — můžu se režírovat. Ten levý koutek bych prosil
trochu dolů, nosánek ohrnout, tak je to dobré. Neznám nikdy
špetku textu ani děje, a přesto se můžu vždy na závěr s klidným
svědomím sám sobě poděkovat. Hodit si květinu, nejlépe tako-
vou tu s bodcem, a poslat si hubičku. Klaním se, panstvo...

Světlo sem vchází jen občas, škvírou mezi prkny do půlky
jeviště po pou�ové předložce ze zlatého krokodýla. Ve dne
asi nebe tmavne černými hvězdami a my žijeme v dutém ja-
helníčku a blesky jsou jen krátké vpichy a hromy jen krejčí-
kovo hebrejské klení.

JAN KOHOUT NEVÁHÁ NASKOČIT do rozjetého vlaku zhmotně-
ných snů, denních snění a regulérních halucinací. Tento vehikl
není řízen jen silou obsesí, ale uhání k dominantám lidské exi-
stence, jako je Čas, Vesmír, Smrt, Nicota... Přitom vše svírá sil-
ná emocionálně-afektivní vazba (vztek, deprese, sebemrskač-
ství...), bolestný skepticismus i nutkavá poučená blasfémie
hodná Lautréamonta, všechny odstíny humoru, hyperbola,
karneval i popírání karnevalu. Báseň spontánně utváří význa-
mový a obrazový skelet, jehož stavba je však narušována, od-
lehčována, či naopak posilována, vždy prodchnuta parado-
xem, slovní hrou, nevyčerpatelnou rezonanční a asonanční
ekvilibristikou, jakoby prvoplánově nahozenou říkankou, je-
jíž skrytý sarkasmus rozbíjející jazyková a životní klišé bývá
mrazivé jasnozřivý. Básník zříkající se intimního vyznání až
paradoxně, skrze výrazně individualizované představy, vý-
znamy či jejich fragmenty vstupuje přímo do silového pole
zobecňující, nadindividuální vize. FRANTIŠEK DRYJE

Ivan Horáček:  Škvíra mezi prkny, 2006—2007

Jan Kohout: Kontakt, 2006
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Thanatos

JOSEF JANDA 

Existenciální chvilka
Dneska je mi hrozně blbě 
fakt nekecám 
Možná dokonce i umírám 
Opravdu je mi zle není to sranda

Co ale budu dělat když umřu
Kde budu spát
a čím se potom budu živit
když nebudu moct chodit do práce
Na tyhle praktický věci nikdo zaživa nemyslí
a pak je překvapenej

Sen — Na ulici sa odbavujú pohrebné ceremónie. Tie odba-
vené už odchádzajú. Cez bočné sklo pohrebného vozu vidím,
ako sa vrchnák rakve chví�ami naddvihuje, pretože ten, čo
v nej leží, ešte žije. Za prvým pohrebným vozom ide druhý,
a za ním žena vo vdovskom oblečení, a pod pazuchou nesie
rakvu. Ale ke�že si chce lepšie uviaza� šatku na hlave a ra-
kva jej pritom prekáža, dáva mi ju nies�, hoci idem opačným
smerom. Zo slušnosti ju nesiem pár krokov, ale na najbliž-
šom nároží dávam ju do rúk malému chlapčekovi, ktorý ju
ve�mi neochotne berie a nesie ju za pohrebným vozom, kto-
rý práve ide okolo. — Teraz je ulica plná pohrebných vozov,
ktoré smerujú k nakladacej rampe, odkia� akýsi mechaniz-
mus dvíha rakve do výšky a vymrš�uje ich ešte vyššie do va-
gónov nákladného vlaku. Zaráža ma, že nikto neplače. 

ALBERT MARENČIN

A TO JE ZVLÁŠTNÍ, když se díváte na někoho takhle tváří v tvář,
jo, tak ho poznáte. 

Ale všimněte si, když třeba k někomu přijdete a on leží,
a vy ho vidíte z jiného úhlu, tak ho hned nepoznáte.  — A to
se mi stalo právě na pitvě na soudním, že tam ležela nějaká
ženská a já jsem ji měl pitvat, a tak jsem normálně pitval
a upadl mi nůž, tak jsem se sehnul — a v ten moment jsem ji
poznal. To byla ženská, kterou jsem znal. Která spáchala se-
bevraždu. LUDVÍK ŠVÁB

Sen z 20. 7. 2009 — Jsem v nějakém sběrném (koncen-
tračním?) táboře. Velitelé rozhodli, že mě zabijí, a tak se taky
stane. Myslím, že mě zastřelili pistolí do týla, odnášejí mé tě-
lo na hromady mrtvol, které se povalují v lese za plotem tá-
bora. Říkám si, že to je divné, přece musejí mé tělo vydat pří-
buzným k pohřbu, doufám, že k tomu dojde alespoň později.
Zároveň tuším, že možná budu pohřben do hromadného
hrobu, je mi stejně divné, že to všechno vidím, když jsem evi-
dentně mrtvý. — Probouzím se ve zmatku. FRANTIŠEK DRYJE

SOTIRIS LIONTOS 

Post mortem
Charismatický lovecký pes mých náhodných objevů, vycvi-
čený sledovat jakýkoliv náznak života, s potřísněnou reputa-
cí, vystavovanou v železem zdobeném nebezpečí, vyčenichá
žlutou smolnatou hmotu mé syntetické krve, která již nemů-
že být postižena jakýmkoliv zákeřným virem, tragikomicky
poštěkává mým směrem a varuje mě před možnou silikózou,
duchovním avanturismem, cyklothymickou schizofázií, srp-
kovitou chudokrevností, emocionální transfúzí, předčasnou
ejakulací bláta, ukončením těhotenství mého následného já
a jinými nabytými blaženostmi, nahromaděným materiálem
z potloukání se a srážek s protitankovými překážkami mých
protichůdných tužeb, hlásí výsledky mé statické nedostateč-
nosti a informuje mě, že od této chvíle dále nemá tlamu na to,

Jakub Effenberger: Čtvrtá ranní, 2007
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aby je vyslovoval, ani uši, aby je slyšel, protože všechno, če-
ho jsem chtěl dosáhnout, se uskuteční samo, jakmile skončí
tento krátký obřad mého radostného pohřbu, který pozorně
sleduji, zkoumaje záhadu otisku svého prstu lupou. 

BLAŽEJ INGR 

Emancipace
Dlaždič Žebříček tloukl svou manželku potápěčskými plout-
vemi kdesi u Balatonu, kde s ní byl na dovolené. 

Večer v bungalovu se Žebříček u televizoru spokojeně
chechtal ma�arštině hlasatelek při předpovědi počasí. 

Jeho manželka se však nesmála. Zašívala právě boxerskou
rukavici a televizor nesledovala.

Žebříček se přestal smát, zamračil se na manželku a pohro-
zil jí ploutví, kterou te� nosil neustále při sobě. 

Manželka ucítila dlaždičův pohled, a aniž zvedla oči od ši-
tí, vlídně se usmála.

Brontosaurus se několikrát obrátil v posteli. Měl angínu a bo-
lelo ho v celém dlouhatananánském krku. Při každém jeho
otočení postel navíc nebezpečně zapraskala. 

Pod kostýmem brontosaura se skrýval Saša Rašilov, které-
mu bylo tak špatně, že se po představení nedokázal převlék-
nout. Doktor tu měl být co nevidět.

Převozník měl zase dlouhou chvíli. Popadl bidlo a mrštil jím
do dálky jako oštěpem.

To bylo řevu, když ho proud odnášel i s neovladatelným
vorem.

Děti si večer vyprávěly, že převozník jistě dopluje až do
moře.

EVA ŠVANKMAJEROVÁ

*
Jitra zmizela, a co bylo, nehrajem.
Praskly květináče.
Polívky vychladly.
Ta liška zářivá konečně ztratila obočí.
Vůbec se nehýbá.
Vážně se nesmějou mumie.
Protože zahradám chybí mlhovky.
Proto.

JAN GABRIEL

*
Vím
Jeden se jen kolébá
A jsou to kruhy
Druhý hrozí prstem
Ale neví jak se leští hory
V tvém těle je možné ještě zaslechnout bouřku
Jako když se zavře kniha
A ještě dlouho do noci
Se stehna otřásají smíchem
Roztroušená po kapsách

Dan Stanciu: bez názvu, 2010
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JAN GABRIEL 

Po celý týden
Všichni měli pravdu
Ale sám nevím zdali to byl nejlepší nápad
Roztahovat skopové po obloze

V Luhačovicích jsem měl tři procedury denně
A když jsem otevřel Muže bez vlastností na straně třiatřicet
Nový tik v obličeji mně připomněl že i s koncem léta
Můžeme lovit peří ve spánku
Pozdravovat šachové figurky
Psát dopisy z jednoho konce kavárny na druhý
Narodil jsem se v roce 1949
Jana v roce 1970
Zubní protézy mají budoucnost
Jsou jako kosti umějí jíst z ruky
Chirurgové jsou jako sarančata
Nic z nich nestříká
Vědí že tu krajinu už podle návodu nikdo nesestaví

Všichni kolem mluvili italsky
Ale nejkrásnější nohy jsem viděl v Provence
Byly jako rostliny
Plné spodního prádla

Roman Telerovský 
Napůl
Ze záhlaví
vylétá polomůra anebo popravdě polokůň
Polomůra zbloudilé myšleny polokůň usínání
Tady je vidět, že rozpovídat se dá o čemkoliv ale taky 

je zřejmé že kráčíme na scestí
Jen přidám, protože je to trochu kompulse
Pološero

Přidávám pološero
abych neusnul
abych nevytrhl podlahu myšlení i s navijákem
abych nezapomněl vytáhnout hřebík z mlčení
abych se však ty víš co
abych čirou náhodou neuklouzl smrti z lopaty
abych nezavřel oči

Tak vidíš co jsi chtěl skutečně říct
a kde tě svírá mazaná úzkost 

Smrt z lopaty

Strach

Andrew Lass: 
Mrtví ptáci, 2007
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abych nádobu
abych nádobu nepomátl
abych nádobu nepomátl a vklouzl
abych vklouzl 
abych ti vklouzl a nahmátl
abych ti vklouzl a nahmátl jednu skleněnou louku

Tady se ten trhanej proud zastavil, začal se vracet, doříct 
to nejde, protože jsi rázem pod peřinou… ne je to
zastavený, neleze to dál, kolena v písku, někde na kraji
jezera, na východním severu se dvěma kluky, Sám,
plazím se třeba nějakou polní cestou nebo co to je, zase
peřina a horko mi padá na hlavu, ne je to zastavený jak
bych řekl, ale především rytmus se vypařil, v tom
ochlazení zatajený dech, je to celé zatajený dech, to má
přeci své kouzlo

„Zatajený dech“

A stojíš, přešlapuješ, na nikoho se tu nemůžeš spolehnout
v prásknutí už tak přivřených dveří, jestli tomudle bude
někdo rozumět? to je jak z filmů šedesátých let, ta dikce.
Se� a ani nedutej, se� a ani se nehni, se� a prožeň si
štětku hlavou, černou jak kominík, černou jak černej
pták, černej pták letního slunce tamhle na východním

severním jezeru, kde najdeš všechny tři a taky šílenou
tetu, kterou mám opravdu rád, Tak, a jsem znovu na
místě odkud vlak nejede

Vlak chroupe zuby
a stojíš a přešlapuješ a ze záhlaví ti leze polosmrt

BERTRAND SCHMITT

Šedesátý druhý křik
Pomalosti krav bychom se měli bát 
Víme alespoň, kdy přestanou 
Přežvykovat?

Pomalosti krav bychom se měli bát 
Bouře je vždy nakonec předhoní

JOSEF JANDA 

Ten náš hřbitov
Ten náš hřbitov
Ten je tak krásně položenej v krajině
A ani dneska tam neni moc velkej bordel
Jde z toho až trochu smutno
když si člověk uvědomí
že si tu pohodu bude moct užít
akorát až bude mrtvej

Pierre-André Sauvageot: 
Praha, ulice Bazar, 2009
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ALBERT MARENČIN 

Zo záhrobia
Tento príbeh rozprávala pred vojnou mojej babke Zuzana
K. zo Žipova na východnom Slovensku. Myslím, že si zaslú-
ži pozornos� už aj preto, že celé desa�ročia nikto nezapochy-
boval o jeho „reálnosti“, čo vydáva zaujímavé svedectvo
o myslení a psychike rozprávača i jeho poslucháčov:

Ten, čo si ma vybral, mal už vybavené papiere do Ameriky
a chcel ma� sobáš ešte pred odchodom. A tak sme sa pobra-
li... A ledva sme sa stihli pomilova�, už sadal na šíf, a hajdy
za more!

Pak mi z Ameriky napísal, že sa mu ponúkol dobrý byz-
nys, takže ešte ostane, a aby som za ním prišla. 

Ve�mi sa mi nechcelo, no ke� mi už poslal šífkartu, čo som
mala robi�?

Lenže ten byznys, to bola kliatba. Ja od rána do noci v ku-
chyni, on vo fabrike. A navyše, náš domáci pán bol chor�avý,
bolo ho treba opatrova�, lebo jeho dcéra Dženifer chodila

Karol Baron: Buenos Aires - Tigre, 2000

Sasha Vlad, Dan Stanciu: Hroby, z cyklu Teorie skupinové separace

VĚTŠINOU HROBY SPUSTÍ slovem „jazyk“. Pak řeknou „vypla-
zuje“, a po slově „vyplazuje“ dodají „kryptu“. Poté, co tak-
to pronesou větu „Jazyk vyplazuje kryptu“, upřou na vás
zrak a ponoří se v hrobové mlčení, neb mají z dobrých dů-
vodů za to, že už řekly všechno, co se říct mělo. 

DAN STANCIU
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upratova� do hotelov, kde sa len kurvila a doma krížom sla-
mu nepreložila. 

A to najhoršie ešte len malo prís�: jedného dňa priviezli
môjho Janka z fabriky dokaličeného, s dolámanou nohou,
doktor povedal, že ju bude musie� odreza�. A tak sa aj stalo. 

Tá kurva Dženifer len na to čakala, ponúkla sa, že bude
Janka opatrova�, a ja, hlupaňa, som ju neprekukla. Myslela
som, že sa v nej pohlo svedomie, no zatia�, čo ja som sa lopo-
tila, ona ho zvádzala, a on ju pustil do našej manželskej po-
stele. Taká zúrivos� ma pochytila, že som tú kurvu chytila za
vlasy a strhla z postele a jemu som nap�ula do očí. 

Mala som dos� roboty v kuchyni a v kantíne, a tí dvaja pre-
stali pre mňa existova�, boli pre mňa luft. 

Jednako ma pichlo pri srdci, ke� mi jedného dňa tá kurva
Dženifer oznámila, že ma Janko prosí, aby som k nemu priš-
la, lebo sa cíti ve�mi zle. 

Musel ve�mi trpie�, ke� som tú jeho poslednú prosbu ne-
splnila, a iste sa mu �ažko zomieralo, no v tej chvíli, nech mi
to Pánboh odpustí, bolo mi to jedno, ve� aj mne bolo �ažko,
možno �ažšie ako jemu. 

Už bolo po pohrebe. Raz v noci, po robote, ke� som sa už
poberala spa�, zbadala som, že na izbe sú odchýlené dvere.
Bola v nej tma, len svetlo uličnej lampy padalo cez okno do
toho kúta, kde bol stôl. 

A pri ňom ktosi sedel. 
Bol to on, môj Janko. 
„Ako si sa sem dostal,“ vyhŕklo zo mňa, v tej chvíli ma nič

iné nezaujímalo, len to, ako vošiel do domu, ke� nemal k�úč.
A on mi práve tak prirodzene, s figliarskym úsmevom, od-
vetil, že on už nijaký k�úč nepotrebuje.

Ostával pri mne niekedy až do rána. A keby len to, ale on
ma začal sprvoti len hladka�, potom aj bozkáva� a objíma�
a tak mocne ma k sebe pritískal, že ráno som bola samá mod-
rina. Pravdaže to bolo na mne vidie�, nielen tie modriny, ale
aj kruhy pod očami, bola som vysilená, nevyspatá, celý deň
som sa len motala po dome ako opitá. 

Čoraz nástojčivejšie na mňa naliehal, aby som sa k nemu
správala ako jeho žena, ke�že som mu pred oltárom vernos�
prisahala. Vedela som, že sa rútim do záhuby, no nedokáza-
la som sa mu ubráni� a raz nadránom som sa mu veru aj od-
dala. Neviem, ako to ináč poveda�. Bolo to čosi také, čo som
nikdy predtým nezažila, tak sa mi prividelo, že letím do ne-

ba ako Panenka Mária a hne� potom padám z neba rovno do
pekla a všetko sa so mnou krútilo ako na ringšpíle. 

A tak to išlo noc čo noc, týždeň či dva, žila som ako v mrá-
kotách a neviem, ako by sa to bolo skončilo, keby som jedné-
ho dňa nebola vošla do kostola. Vlastne to nebol kostol ale
pravoslávna cerkev.

Plačúcu ma uvidel pop a spýtal sa ma po rusky, čo ma trá-
pi, ale ja som mu rozumela, a so všetkým som sa mu zdôve-
rila. 

Leonidas Kryvošej: Čekání, 1995
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„Ničevó, dcéra moja,“ povedal mi po rusky, „dáme to do
poriadku a všetko bude olrajt.“ 

Ke� na druhý deň prišiel pop aj s miništrantmi, aby odslú-
žili omšu, znovu sa mi zjavil v kúte a zlostne na mňa gánil,
škrípajúc zubami. A potom zmizol. A ja som počula už len je-
ho dupot na drevených schodoch, taký to bol hrmot, ako by
cválalo celé stádo koní.

Za všetky doláre, čo som si našporila, kúpila som si dva
ve�ké kufre šatstva a šífkartu a vrátila som sa do kraja...

PŘEMYSL MARTINEC 

Z pamětí sanitářových
Když havrani namalovali na boční vchod do patologie velký
nápis: Neparkovat — příjem těl, dostalo se to do novin Večer-
ní Praha, že jako takhle tedy ne, soudruzi.

Mezi námi zasvěcenci jde ovšem o věc neutrální, a tak je-
deme s mrtvolným vozíkem na tělo. Na nás též je, abychom tě-
lo přeložili na vozík, a to co možná důstojně, ba pietně. 

Jednoho dne, v pokoji plném pacientů, jsme překládali
dlouhána, on se prohnul a vozík byl vyšší než postel, a mu-
seli jsme ho nadzvednout v prostěradle, ruce jsme měli nad
hlavou a u vozíku nefungovala brzda, a když se už už zdálo,
že úkol splníme, tak jeden z nás zavadil o vozík nebo o něj za-
vadilo tělo, jak nám umdlévaly ruce, a tak jsme tam neko-
nečně dlouho v rohu pokoje cupitali sem tam, s rukama, tří-
majícíma prohnutého nebožtíka, nad hlavou, a pacienti
koukali a my se potili a bylo to snad groteskní, ale důstojné
asi ne. 

Nakonec se to povedlo, přikryli jsme tělo plachtou, tj. bí-
lým igelitovým ubrusem, a já jsem je ještě upravoval a kole-
ga prudce vyrazil, mně se tam přiskříply latexové rukavice,
a já měl najednou třicet centimetrů dlouhé prsty a klusal jsem
tak dobrých deset metrů, než jsem vyrovnal náskok a vy-
prostil se. Uf... 

Kolikrát stačí drobnost: tak třeba jedna čerstvá sestřička
měla svůj první exitus čili úmrtí, a bála se, a místo aby se
poradila se zkušenými, tak toho nebožtíka nechala ležet až
do rána na posteli na břiše. Měl pravici spuštěnou na zem
a v té poloze ukrutně ztuhl a když jsme ho ráno obrátili na
záda, tak vypadal, jako když hajluje, a nešlo ho takhle s tou
vztyčenou pravicí dát na vozík, tím méně ho tak vézt po
ulici. 

Tuším, že jsme mu tu pravici museli vykloubit v rameni. 
Takže jedeme, a protože máme štěstí a neodpadla nám ces-

tou z vozu žádná jeho podstatnější součást, jsme v cukuletu
na patologii, jež je proslulá vynikajícími lískovými oříšky,
které kol ní rostou, a spoustou malinkých žabiček (kuňka
obecná) v jejích chodbách.

To se může stát každému, kdo veze do nemocnice příbuz-
ného neb souseda, že mu tento v autě cestou umře. Tak nám
volala v noci sestra z příjmové ambulance: „Chlapci, honem
mi přij�te pomoct, přijelo autíčko a je v něm exitus!“ Oním
autíčkem byl Trabant a exitem pak mohutný stařec, ztuhlý na
zadním sedadle. Jakým způsobem jsme ho odtamtud vy-
prostili, jsem radši zapomněl. Ještě že se to dálo pod pláštěm
noci, ba dokonce půlnoci, kterou právě zvonili. Představení
to muselo být hrůzné, protože pak sestra říkala: „Chlapci,
chlapci, co jste mi to provedli, já měla na ambulanci šamstra,
armádního důstojníka, a von mi z toho vomdlel a pak se vod-
potácel na lavičku do parku před ambulancí a už s ním nic
nebylo.“

A sanitáři Kostroun a Rubáš vezou nic netušícího pacienta
k docentu Hroboňovi. 

A život jde dál. 
A smrt ještě dál...

Jan Gabriel: Na místě, 2005
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Zahrada s usínajícími liškami

ZÁVRAŤ LÁSKY, stejně jako závra� z nekonečna, je totéž co zpět-
ný ráz při výstřelu z pušky. Čím větší ráže, tím víc pažba
střelcem otřese. BRUNO SOLAŘÍK

DOJDE-LI VE VESMÍRU ke střetu (spojení) hmoty a antihmoty,
dochází k anihilaci. Je tato anihilace rozkoší vesmíru? 

JAN ŠVANKMAJER

K obrazu Milenci na vodě — V pohlaví ženy se nachází
malý mozek, nebo� i pohlaví má svůj rozum. Zřetelné místo za-
bírají ruce: milenci se dotýkají s velkým násilím a velkou něhou.
— V Moderní době vidíme Chaplinovo vyšinutí. Pořád sebou cu-
ká, poskakuje a jeho pohyby jsou vyloženě strojové. Opakování
je utrpení, ale v opakování něhy je rozkoš. ODY SABAN

ODY SABAN NEVÁHÁ SPOJIT „dospělou“ vášeň s „dětským“ ruko-
pisem. — Její podezřele barvité obrazy neslouží k slavnostním
manifestacím estetické či duševní harmonie. Spíš se zdá, že
dvojice protikladů se zde teprve násilím derou k sobě. Diktát
touhy, řítící se přes mrtvoly do ráje něhy. BRUNO SOLAŘÍK

KDE JSOU STŘEVA? ptá se Přemysl Martinec, poněvadž mu
opravdu na jednom obrázku střeva chybí. Zdravotní sestra
vzrušeně líbá pacienta, kterému kapačkami nalévají do moz-
ku zlato. Bílá koza-smrt přichází z nebe pošimrat jednoho na
smrt nemocného rytíře. Vylíhnou se legendární přemyslovské

vosy, ale tentokrát s velkými prsy a ohanbím. Jsme v porod-
nici nebo na patologii. KATEŘINA PIŇOSOVÁ

KDYŽ SE ROZKOŠ A BOLEST VZÁJEMNĚ VYRUŠÍ ve svém prolnutí,
když se láska a její objekt již nedají odlišit ani navzájem, ani
od svého okolí, zjevuje se průzračnost touhy, osvětlené sebou
samotnou. A všechna svoboda naší nadcházející touhy, slas-
ti, záleží v tom, že ty, držitelko tajemství ohně, nebudeš ni-
kdy lapena mýtem, který by tě vzýval. MICHEL ZIMBACCA

BRUNO SOLAŘÍK 

Co říkají ústa stínu
Klidné tváře žen posílají polibky do kovových schránek
s magnety; kolik poustevníků se vejde do kufru? Položte je
sem, na ta potištěná vrata.

Přísedící si chvíli mnul rukáv studenou rukou, pak otevřel
dosud zavřenou dlaň a vypustil z ní ponocného. Ten zatloukl
dveře prkny a zapálil refektář. Pokyvujeme hlavami a hledí-Ody Saban: Milenci na vodě, 1999

Přemysl Martinec: Stává se to často? 2008
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me do plamenů. Byl by div, kdyby se nám podařilo vyváz-
nout.

Černá kočka, která přešla po místnosti a v jejímž chování
jako by se zračil odlesk onoho nenormálního klidu, kterým
jsme zahaleni, rozbila nyní nechtíc hrnec s medem, o který
zavadila bu� ocasem nebo spíš pružnými žebry. Nelekne se
však. Považuje podle všeho ode dneška rozbíjení hrnců s me-
dem za samozřejmost.

Olizujeme si suché rty, jako bychom měli na med chu�.

JAN RICHTER

*
A stejně bych to udělal znova! Jedna rána za druhou! 

Do kajuty vtrhl cizí muž (se stejně nevrlým výrazem, jako
míval tvůj strýc, když odpoledne chodíval do skleníku) a strhl
mé ženě šaty, aby se provalilo, že vlastně neexistuje.

Jsou to te� takové tiché dny. Proto jsem stále jednou stra-
nou tak blízko dvířek. „Prosím vás, kdo to vlastně byl? V té
rychlosti jsem si nestačil všimnout!“, nevydržel jsem to sva-
zující ticho. 

EVA ŠVANKMAJEROVÁ 

Nové jednání
Den je vlk
nezná jara
nemá podzimu.        
Den je něžný
vlk
co mě modrou ulovenou
lehce krokem
trollem jatou
nese nese dál
kam nevidím
kdepak dioptriema.
Den je zima
a suchý žár oranže
až plameny kadmia
za strašný peníze
stále žlutý pes
vstane
jak budík
přesně a
kráčí
a nese dál
vznešeně
vláčí
či komínu z hrdla
smogu chlístá
vše co je ve žluti.
Něco se chystá.
Den je žlutý pes
vlastně laciný
a já to nejsem, ten bez viny.

JAKUB EFFENBERGER 

Intimní zoologie 
(fragment)

Orea mě vyvedla před strž a připoutala ke kůlu. Když mi dá-
vala na krk obojek, podrbala mě za ušima. Pozoroval jsem ji
— co jiného mi zbývalo. 

Když bylo už ticho a strž chladla a zavírala se, objevila se
na kraji pouště řada světel, která se velmi rychle blížila.

Bruno Solařík: Felis tricaudata cerbera (Kočka trojocasá hlídací), 2000
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Za chvíli bylo možné rozeznat detaily každého pitvorného
obličeje v průvodu, v jehož čele, s největší pochodní v ruce,
kráčela Elsa. Stanula několik kroků ode mne a s despektem
na mne pohlédla. Pak se otočila k Havěti, která ji provázela.

Vyndala z kabelky vidličku a píchla mě do boku.
„Už brzy bude propečený,“ informovala Havě�, které jako

na povel začaly téct sliny z tlam, až se pod nimi tvořily kaluže.
„Tohle si po sobě utřete!“ vyštěkl jsem. „Já nejsem povinen

tohleto tady... hlásit!“
Ignorovali mě. Havě� se rozesadila do kruhu, každý si před

sebe rozprostřel ubrousek. Někdo dokonce vytáhl i kytaru. 
Orea nerušeně oddechovala.
„Musíme přiložit, jinak ten holomek do rána nebude.“ řek-

la Elsa, vstala, přistoupila ke mně a rozepnula mi kalhoty.
„Tak. Te� už jenom kůrčičku,“ dodala labužnicky.

Nevím, jak by to bylo dopadlo, kdyby v tu chvíli nezačalo
pršet. Havě�, v čele s Elsou, si sbalila svých pět švestek a vyra-
zila pouští na nějaké sušší místo. Jak se s deštěm rozednívalo,
viděl jsem čím dál zřetelněji obrysy strže i to, jak do sebe lačně
vpíjí kapky zde tak vzácné vody. Nedalo se ale rozhodně říct,
že by někde vycházelo slunce. Spíš bylo méně tmy, a tam, kde
mělo být světlo, bylo prd, prd bez zřetelných kontur, prd bez
chuti a kupodivu i bez zápachu. Přicházel další den, který bu-
de stát za prd. Jak zatékaly kapky deště mezi sevřené masivy,
strž roztávala, až se nakonec rozevřela do své včerejší podoby. 

Orea ještě spala, ale i na ní bylo vidět, že déš� jí dělá dobře
a brzy ji probudí. Rozpletl jsem si ruce a pustil se. Právě vstá-
vala.

„Dobré jitro,“ pozdravila a promnula si oči. „Zdálo se mi,
že mi někdo ukradl kabelku, kde jsem měla klíče od domova
a všechny identifikační karty.“

JAKUB EFFENBERGER PÍŠE PŘEDEVŠÍM DENÍK, průběžné záznamy
svého citového života, který jistě neprobíhá ve vzducho-
prázdnu: citová hladina pableskuje, ztrácí se a znovu objevu-
je v podobách vzteku i splínu, sarkasmu i sebeponižování,
často chtěného i spontánního cynismu, jemuž těžko uvěřit,
ale jejž nelze ani jednoduše zlehčit jako nějakou proniczanico-
vatou pózu. Někdy na nás při četbě těchto textů vykoukne La-
dislav Klíma, avšak byl-li slavný solipsista hodnověrným,
by� platonickým sadistou, zde máme co činit s roduvěrným
masochistou. FRANTIŠEK DRYJE

BRUNO SOLAŘÍK 

Vlnami vlasů
V zimním kabátě a s několika botami v rukou
Pěst zdvižená k nebi
Krásné vlasy pod mostem
Zapomenuté hory na jejichž vrcholcích vlají prapory

s hákovými kříži
Vezmi si kus čokolády a rozhlédni se 
Pak ho schovej do kapsy a zakloň hlavu 
Uvidíš oběšence ale nelekej se je to jenom nějaký důstojník 
Myslím že tě raději odsud odvedu 
Poj� ukážu ti vanu z rudého porcelánu 
Můžeš ji rozbít jestli chceš

Mašle se v těch vlasech vyjímá jako bouřka na gramofonové
nahrávce 

Jan Gabriel: Peče� jako každá jiná, 2008
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Představuju si to tak že přijdeš s průhledným psem v náručí
a odkopneš z podlahy krabici s margarínem 

Dostaneš facku
Poj� ukážu ti pevnost na klíček 
Můžeš ji natáhnout a ona se rozjede s ohlušujícím rachotem

kdoví kam 
Ukaž mi koleno 
Ještě ho máš odřené
Na skříni se krčí tři potkani a okusují citron 
Ležíš na koberci a chystáš se usnout nedaleko od

vyřezávaného stolu u něhož sedí nad talířem polévky
dragoun z roku 1805

Pokradmu si tě prohlíží a pak zas klopí oči 
Je čím dál nervóznější 
Sroluj si punčochu

DAVID JAŘAB

Je t‘aime
Ona: Miluju tě.
On: Já tě miluju.
Ona: Ne, já tě miluju.
On: Ne, já tě miluju. Strašně.
Ona: Opravdu strašně tě miluju já.
On: Já.
Ona: Já.
On: Strašně tě miluju.
Ona: Ne, opravdu ne. Já tě miluju. Opravdu strašně.
On: Ne, ne. To myslím, že ne. Opravdu.
Ona: Opravdu ne? To nemyslíš vážně? Že to nemyslíš váž-

ně?
On: Myslím. Protože opravdu tě miluju jenom já.
Ona: A já ne?
On: Ale asi ano. Ale ne opravdu strašně.
Ona: Proč to říkáš?
On: Protože si to myslím
Ona: Tak ty si to myslíš?
On: No.
Ona: A co když já si myslím, že opravdu a skutečně tě milu-

ju jenom já?
On: Má tohle cenu?
Ona: Má.

On: Má cenu se přít, jestli tě miluju víc než ty mě? Když já
vím zcela bezpečně, že tě miluju víc? Prostě nejvíc, jak to
jde a víc to už nejde?

Ona: Trochu mě začínáš srát. Ale pořád tě dost miluju. Řek-
la bych, že pořád ještě o dost víc, než ty mě.

On: Chá. Já tě začínám srát? Ne, ty mě začínáš srát. A můžu
ti říct, že kdybych tě nemiloval tak strašně moc, tak straš-
ně moc, že se ti o tom ani nesnilo, tak bys mě srala oprav-
du nebetyčně.

Ona: No, miluju tě strašně, ale dovol mi říct, že ty mě neza-
čínáš srát, ale ty už mě sereš. A fest. Sereš mě fest.

On: Ne, ty nevíš, co to je někoho srát. Ty o tom nemáš ani po-
nětí. Ty mě sereš tak, jak si ani v té své nejsvětlejší chvilce
nedokážeš představit. Míra toho, jak mě sereš, je pro tebe
nepřestavitelná.

Kateřina Piňosová: Kam nás nohy donesou, 2007
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Ona: Nevím, co je představitelné či nepředstavitelné, ale ty
mě sereš tak, jak mě ještě nikdo nesral.

On: Ne! Ty mě sereš.
Ona: Ty mě sereš. Fest mě sereš.
On: Jestli toho nenecháš, budu na tebe ale opravdu fakt na-

sraný.
Ona: Dobře.
On: Co, dobře?
Ona: Nic. Dobře. Jen dobře.

On: A co tím myslíš?
Ona: Prostě, promiň. Omlouvám se. Nechtěla jsem, aby to

takhle dopadlo.
On: No, to ani já. Ani já jsem to nechtěl.
Ona: Myslím, že jsem to nechtěla víc.
On: Ty myslíš?
Ona: Ne, omlouvám se.
On: Miluju tě, promiň.
Ona: Já tě miluju.
On: Já tě miluju strašně.
Ona: Já tě miluju opravdu strašně.
Zbytek hovoru raději zaniká v hudbě.

BLAŽEJ INGR 

Vetřelci
Když jsem dorazil k bratrancovu nízkému domku, začínalo
se už stmívat. Těšil jsem se, jak mile bude překvapen můj
společník z časů her na druhou světovou válku. Jistě už ne-
doufal, že bych se u něj mohl toho dne objevit.

Ulomil jsem velkou větev z keře, ve kterém hnízdili ptáci,
a takto vyzbrojen jsem vešel dovnitř. Bez váhání jsem zamířil
do obývacího pokoje, z něhož se ozývalo vrzání parket. Bra-
tranec však nebyl sám.

Po pokoji nervózně přecházel vyzáblý čtyřicátník sledova-
ný lhostejným pohledem hezké blondýnky, která se nenuce-
ně vyvalovala na staré pohovce. Uprostřed pokoje stálo křeslo
otočené opěradlem ke dveřím, v němž seděl někdo třetí.

Když jsem se nenadále zjevil před touto společností — v jed-
né ruce aktovku, ve druhé mohutnou větev —, nikdo mi ku-
podivu nevěnoval pozornost.

Zmateně jsem pozdravil a zamířil ke křeslu, v němž jsem
doufal najít bratrance. Seděla v něm však jen seschlá stařena
s pitvorným kloboukem na hlavě.

„Promiňte,“ řekl jsem co nejzdvořileji, „hledám majitele
domu.“

„Ten už tady nebydlí,“ odpověděl za mými zády nervózní
muž a uchopil mě za paži těsně nad loktem. „Ten už tady ne-
bydlí,“ opakoval ještě jednou a vyváděl mě z místnosti.

Stačil jsem si ještě uvědomit, že stařena a blondýnka jsou
předměty.

Když se za mnou přirazily dveře domu, přehodil jsem si
větev přes rameno a vyrazil jsem do tmy hledat bratrance,

Přemysl Martinec: 
Kam nás nohy donesou,
2007
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aniž bych se staral, kterým směrem jdu. Věděl jsem, že mu
větev udělá nesmírnou radost.

Po několika stech metrech jsem se otočil. Před domem stá-
la blondýnka, stařena a nervózní muž. Usmívali se a mávali
mi na rozloučenou. Ještě dlouho jsem se po nich ohlížel, až
mi zmizeli za skupinou obrněných transportérů, která proje-
la přes cestu vedoucí od domku směrem k lesu.

NA SCÉNĚ SE OBJEVUJE POSTAVA ŽENY v pozici melancholické zvě-
davosti. Rozjímá o neodvolatelnosti rozjetého vlaku lascivity.
Nejkrásnější oči přemýšlejí ničemně a lotrovsky o způsobech
zvlhčení rubu kůže. Lišejník se rozšiřuje po povrchu kamene
v horském sedle, poryvy větru začínají vyvolávat paniku ve
ztrouchnivělém nitru krásné hrudi, jež se pomalu a pružně
zvedá a klesá v těsné a nebezpečné blízkosti Pandořiny skříň-
ky. Je to čistota, chránící exaltaci objevu a brutalitu touhy před
mrazem otroctví. A jak bychom se přitom mohli ubránit smí-
chu? Nebo� jinak by se dům nezhroutil a neproměnil v sutiny,
po kterých kráčíme s rozbitým srdcem. Rozpačitě zakopáváme
o nepolepšitelná monstra, která nám staví do cesty ubožácká
a triumfující inkvizice. BRUNO SOLAŘÍK

KATEŘINA PIŇOSOVÁ 

Znova
Znova sedím před tím domem
Domem s okenicemi
Domem rohovým bez okenic
Domem maličkým a bílým
Domem se zaobleným balkonem
Domem dlouhým a úzkým
Na rozcestí
Domem u skály i v ní
Znova krmím pávy
Pávy bez očí
Labutě s oranžovou krví
Znova utíkám do zahrady
Zahrady bílé v nažhaveném slunci
Zahrady s labyrintem
Zahrady s černým pískem a břeč�anem
Zahrady s vysušeným rybníkem
Zahrady s usínajícími liškami
Ve snu s nimi znova mluvím
Říkají, že už tu nebydlí.

Kateřina Piňosová: Erica (Vřes), 2011
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Skok — a ještě jeden skok

OKNA DOMKU BEZE SKEL, jen dřevěnými okenicemi zajištěná,
jedny okenice se zdají býti otevřeny a vržou, a snad tlakem
vzduchu se pohybujou. Všude kolem jako by se vynořovaly
postavy zmatených nájemníků. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

JEDNA Z MÝCH „MLHOVIN SNŮ“ se vztahuje k dospívání. V kaž-
dém šlo o to, jak prolézt či vyskočit úzkým arkýřovým oknem
v jídelně. U několika snů to šlo hladce, ale u většiny bylo
značné obtížné vůbec oknem prolézt a měl jsem až fyzický
pocit strachu, že se tam vzpříčím. — Obdobný pocit jsem zažil
i několikrát v bdělém životě, nejintenzivněji asi v deseti le-
tech, když jsme si ze sněhu postavili s kamarády jakýsi
bunkr, v jehož chodbě jsem uvízl a nemohl ani vpřed, ani
vzad. — Ve snu šlo tedy o to, jak skočit z okna. Často jsem měl
obavy, zda se mi podaří doskočit tak, aby se mi nic nestalo,
a navíc, abych se mohl zas odrazit zpět na parapet. 

Kolikrát byla úzkost tak velká, že jsem se bál skočit. — Zmí-
něné okno navíc hrálo v mém dětství značnou roli, nebo�
jsem u něj nedočkavě vyhlížel nejen návštěvy a matku, když
se vracela domů, ale pod touto „štěrbinou“ jsem občas ležel
se svou tehdy milovanou a o něco starší sestřenicí, kdykoli
u nás zůstala přes noc. JAN GABRIEL

Roman Kubík: Schodiště spiritistů, 1992

Roman Kubík: Hrnečku, vař! 1997
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JEDNOU ZA ROK, na začátku května, vlajky a levné, silně voní-
cí květy zdobily naše okno. V den, kdy skončila válka, jsem
si mohl prohlížet tanky, obojživelníky a děla, která se valila
naší ulicí po cestě vedoucí je zpátky, aby se opět přidala
k přehlídce. Zelený kovový rachot, naleštěné boty a pneuma-
tiky posilovaly účinek čirého množství. Jednou za měsíc, ve
čtvrtek, přijela Černá Marie se spoutanými zajatci, připrave-
nými pro věznici za mým oknem, přes hradby bahna po deš-
ti. S kamarádem jsme stavěli hráze, se synem generála, a pak
jsem si hrál s jeho ptákem ve svém dětském pokoji a lidé na-
proti v ulici, v kancelářích Národního výboru, se dívali a má-
vali a ukazovali pěsti a nevěřícně zírali. ANDREW LASS

Taktilní sen z 6. července 2002 — Ležím v trávě na
zádech pod velkým rozložitým stromem. Ve větvích stromu
pobíhají prasata. Přeskakují z větve na větev jako opice. Při-
chází Eva a říká, že prasata patří jednomu provazochodci
z Velkého Oseka, který žije s její tetou. Potom vztyčí u levé
i pravé ruky prostředníček a ukazováček (V jako vítězství)
a vztyčené prsty přes sebe překryje. Vím, že to znamená, že
dotyčný provazochodec šoustá s tetou čtyřikrát týdně. —
Vtom už ale provazochodec přichází. Balancuje na provaze
položeném v trávě. V každé ruce drží jedno křídlo vysaze-
ných oken. Říkám si, že to nic není, to bych dokázal taky. Pro-
vaz se ale dá najednou do pohybu jako had. Jeho oba konce
se spojí v kruh, jako Uroboros. Provazochodec te
 chodí
v kruhu. 

Náhle se ozvalo z koruny stromu strašné kvičení. Pod jed-
ním obrovským prasetem se zlomila větev a prase s jekotem
padá přímo na můj obličej. Maso prasete mě zavalí, snažím se
z toho dostat. Začínám se dusit. 

Probouzím se s polštářem na obličeji. 
V noci jsem si totiž odebral jeden polštář, abych neměl vy-

soko pod hlavou, a dal jsem ho ke zdi za hlavu. Polštář se
překulil a zavalil mi tvář. JAN ŠVANKMAJER

JOSEF JANDA 

Praktický křovinořez
Každá nová doba si žádá nové přístupy 
a postmoderní doba si žádá 
postmoderní vercajk 
Proto jsem si taky nepořídil 
třeba maoistickou gerilu v Nepálu 
ale praktický křovinořez 
pro univerzální použití
Je to spolehlivá profesionální mašina
možná až příliš liberální na naše podmínky
velmi demokratická
a politicky korektní
Nejdřív to roští seřízla zprava
potom zleva
a střed se už položil sám

Jakub Effenberger: Zajatec, 2005
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Pracuje se s tím dobře
Pohodlně se to drží v rukou
Vibrace jsou v normě
Výkonný motor s delší hřídelí
umožňuje dosáhnout širší záběr při sekání
a spotřeba paliva přitom zůstává nízká
Gilotina je proti tomu úplná špachtle

Sen z 31. května 2000 — Jdu okolo vysokého plotu. Vy-
soko nad mou hlavou se zpoza plotu objevuje hlava
K. S. Ztrácí se, aby se o chvíli později opět vynořila. Pak mi
začíná klást nesmyslné otázky. — Uvědomuji si, že bu
 musí
být pozemek za plotem mnohem výš než chodník, po kterém
jdu já, nebo se hlava vznáší jen tak, bez těla. 

Nejprve se snažím na otázky odpovídat zdvořile a výstiž-
ně. S jejich rostoucím počtem a nesmyslností však přestávám
stíhat a propadám vnitřnímu chaosu, což dělá hlavě K. S. vi-
ditelně nesmírnou radost. Hlava se neobyčejně rychle obje-
vuje a skrývá, a stejně rychle klade své šílené otázky. Propa-
dám naprostému zoufalství. JAN RICHTER

Sen — Zdálo se mi, že vidím fotografii, na které hovořím při
nějaké konferenci v Mexiku. Mám na sobě jasně zelené trič-
ko. Za mnou je můj portrét na mozaikovém okně kostela, ve
stejném postoji a v tomtéž světlezeleném tričku. Cítím se
trapně, protože mi dochází, že tedy zřejmě existuje nějaká
stará aztécká legenda o mém příchodu, která byla ztvárněna
na tom kostelním okně. Ve shodě s teorií o vertikálních mem-
bránách mezi sférami reality mě vlastně tato vitrážová mozaika
přeřízla v půli. Na druhé straně přinejmenším rozevřela
membránu k jiné historické realitě. MATTIAS FORSHAGE

JEDNOHO VEČERA se ve mně před usnutím vynořila dost bizarní vě-
ta, která tloukla na okno: „Je tu člověk roz�atý oknem vedví“. Byla
provázena slabou vizuální představou kráčejícího člověka, který je
rozříznut v půli své výšky oknem kolmým k ose jeho těla. Uvědomil
jsem si, že tu mám co dělat s obrazem dost vzácného typu. Vláda,
kterou jsem do té doby měl nad sebou samým, mi začala připadat
iluzorní. ANDRÉ BRETONVangelis Koutalis: Medusa pod gilotinou, 2007

Bill Howe: 
Defenestrace, 2011
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Sen ze 17. 2. 1991 — Jedeme s M. Č. metrem. M. drží sí-
�ovku, v níž má useknutou plešatou hlavu zabalenou v igeli-
tu. Vystupujeme na stanici Želivského… 

Hlava v mrazáku. Mrazák z ní učinil igelitový krystal plný
záhybů, igelit do lysé lebky zarostl. JAN DAŇHEL

HUSITSKÝ KNĚZ Jan Želivský vedl dne 30. července 1419 průvod, kte-
rý na Novoměstské radnici vyvrcholil první pražskou defenestrací —
signálem k zahájení husitské revoluce. Spolu s Janem Žižkou patřil
mezi čtyři hejtmany, které si vzbouřenci zvolili do svého čela. 

Dne 9. března 1422 byl Želivský vylákán na Staroměstskou rad-
nici a s�at na jejím dvoře. Leonidas Kryvošej: Defenestrace, 2011

Bruno Solařík: Strašná chvíle, 2011

Ivan Horáček: Defenestrace, návod k použití (předtím a potom), 2011
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VE SVÉ TVORBĚ neustále destiluji vodu svých zážitků z dětství,
svých obsesí, idiosynkrazií, úzkostí, aby tak vznikla těžká vo-
da poznání, nezbytná pro transmutaci života. 

JAN ŠVANKMAJER

A KÉŽ SE SPLNÍ I ONO SLOVO ZJEVENÍ! Žena oděná slun-
cem, pod jejímaž nohama byl Měsíc a na jejíž hlavě by-
la koruna dvanácti hvězd, a jsouc těhotná, křičela, pra-
cujíc k porodu a trápíc se, aby porodila. Bude li tedy
České království něčím těhotné, bude křičet pracujíc
k porodu, tak jako v mnoha krajích křičí vesničané, od
pronásledovatelů utlačení, a jejich trápení povede je
k tomu, aby porodili. JAN ŽELIVSKÝ, 

KÁZÁNÍ V KOSTELE PANNY MARIE SNĚŽNÉ, PRAHA 1419

Jan Daňhel: Sen o hlavě zabalené v igelitu, 1991 František Dryje: Nadmarnost, 1999

Roman Telerovský: Usednutá hlava, 1992
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ČLOVĚK ROZŤATÝ OKNEM je stav. Jako například živá, mluvící
hlava mrtvého koně anebo mrtvá a živá voda, anebo prach-
obyčená historie rytířského erbu.

Milánský strážný pře�al provaz, na němž visela kovaná
mříž s ostrými bodci. Ta s hrůzným rachotem spadla za Ješ-
kovým sedlem a jeho bělouše přesekla v půli. Rytíř popadl
svou válečnou kořist do náruče, sedlo hodil na rameno
a s úsměvem, celý zbrocený koňskou krví, kráčel do ležení
svého vojska. — Český král mu pak udělil erb, na němž je vy-
obrazena přední půlka jezdeckého koně. Tento znak se stal
o něco později znakem města Pardubice.

Ve městě byla jedna velká tmavá brána, kterou musela
princezna ráno i večer s husami projít. Pod klenutí té brány
přibil pohodný hlavu jejího věrného koně Falady, aby ho

mohla přece aspoň vídat. Časně ráno, když vyháněla husy
bránou ven a procházela pod tou koňskou hlavou, princezna
se na ni podívala a řekla: „Ó Falado, věrný koni!“ — a hlava jí
odpověděla: „Má princezna husy honí! Vidět tě tak tvoje má-
ti, do hrobu ji hoře sklátí.“

Když Jiříka odpravili, prosila Zlatovláska starého krále,
aby jí toho mrtvého služebníka daroval. Potom srovnala hla-
vu Jiříkovi k tělu, pokropila ho mrtvou vodou, a tělo srostlo
s hlavou, takže po ráně ani památky nezůstalo; pak ho po-
kropila živou vodou, a Jiřík zase vstal, jako by se byl znovu
narodil, čerstvý jako jelen a mladost jen se mu z tváří svítila.

„Och, jak jsem to tvrdě spal!“ povídá Jiřík a mnul si oči.
KATEŘINA PIŇOSOVÁ

David Jařab: 
záběr z filmu Hlava-Ruce-Srdce, 2010

Je tu kůň roz
atý 
dveřmi vedví… 
(reliéf na bráně 

města Pardubic)
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Postel mou i hrob můj

DŮLEŽITÝ JE PRO MĚ STAV MYSLI, ve kterém mohu pocítit důvě-
ru v poznané i tušené principy světa v jejich celistvosti, sou-
náležitost s nimi, která vede k odosobnění a ukazuje mi smysl
existence v ní samé. Jde o stav maximálního spolupůsobení
racionálních a iracionálních složek vědomí. Když je tento
stav dynamický (klid v neklidu), vede k organizaci chaosu. Je
to bakelitová miniatura autobusu, kterou jsem v dětství po-
važoval za živou bytost. — Prožitky zázračna můžou ovšem
existovat jen díky vlastní negaci, protože jejich náplní je ob-
raznost, kterou nelze věznit. I elementární důstojnost nebo
vědomí smrti si zachovávají svou hodnotu jen díky útokům
směšnosti. BLAŽEJ INGR

BRUNO SOLAŘÍK

Poryv větru neboli klobouk
Vyšší než med, krásnější než hrneček od medu, stojí na ska-
lisku; jednu nohu jemně opírá o pastičku na myši. Pod srá-
zem si brousí kosu lodní inženýr z Ivančic. Nebude to trvat
dlouho a nástroj bude připraven k použití. Z lodě, proplou-
vající majestátně kolem útesu, sleduje kapitán dalekohledem
sojku, jak se pomalu plíží k nic netušící lasičce. Inženýr po-
prvé sekne do trávníku a kosa padne na kámen. Kapitán do-
čista z toho zvuku zešílí. Lasička včas zaregistruje nebezpečí
a uteče. Vzteklá sojka napadne inženýra. Lo� narazí do ska-
liska. Kosa se pere s kamenem. 

To všechno způsobila ta krásná Lorelei.Peter Overton: Panenkový koláč (nález), 2006

Bruno Solařík:
Defenestrace 

lásky, 2011
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JOSEF JANDA

S mírným optimismem
Když člověku upadne jedna noha 
Může hopkat po druhé 
Když upadne i ta druhá 
Může klidně válet sudy 
Je dobré být optimistou 
I po smrti je nejlepší mlčet 
A tiše shnít v posteli

Základní problém
Základním problémem
reálného života
na této planetě
je skutečnost
že to tady ještě nikdo
nedotáhl dál než do hrobu

ERÓS A THANATOS... Ale vy si, drahý, přece nemyslíte, že ně-
koho vyléčí pravda. Ani za prachy ne, a na žádném místě na
světě. Na tom tak zoufale nesejde, koho milujeme my. Jestli
sebe nebo nebe. Ještě ke všemu je skoro všechno dědičné.
A podstatné části toho jařma se nejde vzdát. Leda tak páru
krámů, to si ještě tak nějaký pitoma sebere, ale ty důležitý
problémy přece předáme i my... i těm milovaným, neb na
tom nesejde. EVA ŠVANKMAJEROVÁ

JAN GABRIEL 

Něco jako kliky u dveří
Tvářila se přístupně ale žádná zahrada to není
Vidličky a nože přikládané k nářečí
Čekání je plné sirek
Vím že kdesi existuješ
Ledviny jsou plné korespondenčních lístků 

a sopečného prachu

VYJMEME JI Z HROBU a ty mě pomiluješ na jejím nádherném obliče-

ji, na té okouzlující hlavě, kterou stíny smrti, vložené na její čelo

mou rukou, dosud nenarušily... Bojíš se? 

DONATIEN-ALPHONSE-FRANÇOIS DE SADE

Martin Stejskal: Rovnou z tepla postele, z cyklu Fraxy, 2002

Eva Švankmajerová: Vdané i svobodné dívky, 1996
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Devátý sen — Nahlížím do pootevřených dveří malých
pokojíků jakési lidové ubytovny. Rozházené postele, občas
v nich někdo spí. Ten, koho hledám, tu ale není, a tak roz-
mrzele vycházím ven. 

Jsem v Lipníku, oprýskaná budova je nedaleko odkladiště
vánočních stromků. Na hřbitově? Zdá se, že ano, přímo pře-
de mnou je úhledná řada vzorně upravených hrobů, většinou
obložených černou žulou. Na jednom z nich se z bohatě na-
stlaných bílých peřin pozvedá významný literární kritik
a editor J. B. a opíraje se o loket mi nesmlouvavě (by
 s tro-
chou politování) říká: Tu vaši knížku nevydáme. A spokoje-
ně znovu uléhá, zřejmě ke své ženě, z níž jsou vidět jen tma-
vé vlasy; asi se přede mnou schovává, redaktorkou je
nakonec ona. Jsem neš
astná. 

Ohlížím se po ubytovně a vidím, že je to vlastně Slavín, a že
jsem tedy s největší pravděpodobností v Praze na Vyšehradě.
Zvláštní. Jednu chvíli to totiž vypadalo, že jde o hřbitov
v Olomouci. 

Taková nejapnost. ALENA NÁDVORNÍKOVÁ

Mattias Forshage: Prorocký pták sleduje útěk z pornohrobu, 2011

Bill Howe: Otoč se a ukaž nám břicho, 2001

Václav Švankmajer: Pornohrob, 2011
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KATEŘINA PIŇOSOVÁ 

Paříž Noc
Vytrhávám mříže,
které s rachotem padají
a zase padají
dolů jeskyní do města
modročerného od měsíce
Myslím, že od funění přízraků
které se schovávají ve škvírkách
okenic a v obočí krasavic z Afriky 
a v očích unavených špačků
Je tma se žlutými stopami
velkého pavouka
Kdosi padá do vody
do světa spanilých bakterií
s krásnými čely
Hledím dírou do rozevlátého úsměvu
jemnocitného racka
a usínám mezi rozvlněnými šaty
prodavačky sýrů.

Putování za hlavou (sen z 8. října 2010) — Dívám
se škvírou do vedlejší místnosti. Zde klečí na kolenou jakási
žena v kombiné, je velmi silně nalíčena, má odbarvené vlasy
s trvalou, kouří cigaretu a vytahuje z pod postele starou ba-
revnou tašku (design osmdesátých let) s nápisem Sport. Z taš-
ky vyndavá růžovou mužskou hlavu s nagelovanou patkou.
Žena drží láskyplně hlavu a velmi náruživě ji líbá. Celý ten
obraz je tak podivně barevný, že působí jako kreslený či ani-
movaný; hlava vypadá, jako by byla gumová. — Je to hlava je-
jího manžela, kterého zavraždila a možná má celé jeho tělo
ještě po částech různě schováno. KRISTÝNA ŽÁČKOVÁKenneth Cox: Pornohrob utonulého námořníka, 1997

Kristýna Žáčková: 
Sen o putování za hlavou, 2011
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Kateřina Piňosová: Pornohrob, 2011 Kristýna Žáčková: Utrpení knížete Sternenhocha ve vaně se zeleninou,
2010

Andrew Lass: Květinové lůžko, 2005 Pavel Surma: bez názvu, 1995
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JOSEF JANDA 

A potom
…a potom nám zahráli 
Příběh opravdového poločlověka
A šlo se spát
Spát a spát při hodinách Antarktidy
Uprostřed země královny Maud...

Larvy motýlků Erebia se rodí pod zemí, často na mrtvole, která byla
pohřbena nehluboko pod zem a bez rakve. Velký počet larev se snaží
dostat na vzduch, a když vylezou na hrob, vykuklí se v krásné 
motýlky. (Erebia epipsodea, 2010)

Kateřina Piňosová: Motýlci Erebia

BLAŽEJ INGR

*
Navštívil jsem malý bar u městské plynárny. Pojedl jsem ob-
ložený chlebíček a utřel si ruce do papírového ubrousku. Ply-
nárna vybuchla. Odešel jsem bez placení.

Jel jsem ve stěhovacím voze plném nábytku. Seděl jsem na
pohovce a díval se do tmy. Vůz každou chvíli zastavil a zase
se rozjel. Byl to útěk z domu, kde jsem bydlel v patnáctém
patře.

V květinářské zahradě se mačkaly popelnice. Na hřbitově
se točil kolovrátek, u kterého stála dívka s copem a kouřila
doutník.

Vrátil jsem se oklikou kolem hrobů lidí, které neznám.
Umyl jsem si obličej v zahradní konvi a spěchal jsem domů. 

Ve vatovaném polštáři se uhnízdil brouk potemník.

Leonidas Kryvošej: Láska až za hrob, 2011
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Divné věci v husté mlze

JOSEF JANDA 

Zelený mariáš
Pocta Hansovi Arpovi

Žít život zdravě jako petržel
Mít zelené kadeřavé vlásky
Kakat zelené bonbonky
Možná i zelené lesněnky
To bych si tak přál

Žít život zdravě jako petržel
Zelený život zelený čaj
Zelený měsíc nad řekou
Zelené žáby žere zelený čáp
Zelené touhy zelené sny
To bych si tak přál

Žít život zdravě jako petržel
Zelený jak sukno kulečníku
Zelená kopyta v červené trávě
hledají modré čtyřlístky
To bych si tak přál

Žít život zdravě jako petržel
Poslední hra se hraje
Hlásím zelenou stovku
a sedmu nakonec

BRUNO SOLAŘÍK 

Na hřbitov dějin
V řasách, které pomalu černají, vidí plukovník obrysy zbraní.
Kovárna v jarním dešti, bez ohrady, jen s malou stříškou
z rozbitého skla. Valník opřený o stodolu. Pár koní, na nich
sedí pár žen, bičíky mrskají ve vzduchu a projíždějí kolem
mokré kovárny tryskem. Za sebou vlečou unaveného psa;
rozhlas vysílá přerušované zprávy o výtržnostech jednotek
stálé armády, jež prý budou postupně odzbrojovány, jak zní
uklidňující vládní komentář. Několik kostelů tiše naslouchá
zpěvu papeže.

Klára a Dorotka budou už brzo u průplavu. Tam počkají na
připlutí italských intervenčních vojsk, která se pak v jejich
doprovodu spojí s polskými divizemi a udeří společnými si-
lami na soustředěnou obranu v prostoru Příbram — Benešov
— Kolín. Dorotka pak odjede na prázdniny do Norska a Klá-
ra nastoupí ve Zbrojovce.

Slaměné židle pod železnými stoly, pražské švadleny žehlí
drátěné košile, velící generál, postoje okolních států, jakoby
zítra, začíná se jezdit novými typy autobusů. Podívej se mi do

očí, jak se říká — zašeptal kněz a Dorotka pomalu zvedla víčka.

KATEŘINA PIŇOSOVÁ 

Vzkaz (I)
Vyšla jsem z továrny
a tvůj kůň zmizel
Máváš mi ty anebo jsem už dávno omdlela
Vidíš to taky
jak kulhám a nemůžu mluvit
a jak mi roste ocas ze zad
nebo jak večer tancuju

Kathleen Fox:
Nejvyšší čas
na večeři, 2003
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a jak jsem přinesla nohavici
ve které byl schovaný pilník
anebo tehdy, jak jsem olizovala tu knihu

Vzkaz (II)
Malým i velkým kaprům myje zátylky prodavačka oleje 
vše se dá zahlédnout jedním okem v druhém máš

mucholapku 
kterou jsi chytil na výlovu rybníka kde jsme coby

trumpetisté 
vkládali usušené motýly do úst štice
aby už nepromluvila ani slovo a aby si na moje přání
vyhrnula lesklou sukni až ke krku
promenádovala se po těle děla
a slyšela jak cinkají víry ve kterých jsme se málem utopili
aby se mi nepletla pod nohy když křičím
a když padá petrolej aby se nechala zašlápnout
bylo by jí lépe nebýt štikou
mohla by mít na nožičkách boty
a jedním mávnutím vějíře zmizet
zmizet jako moje pruhovaná ruka se třemi řemínky

JAN RICHTER

Text XVII.
Ženy ptáci ve mně,
ale i mezi chaluhami,
mezi kořeny a v korunách stromů, v trní zamotaném

v krajkách,
pevně stažené provazy ulpěly v listí,
leží v potocích zatíženy balvany, i vznášejí se ve větrech,
těkají spoutané v plamenech,
ženy ptáci z bavlny, z hnoje, z alabastru,
uzrávají ve strach z předvečera,
v doupata rozkoše a hrůzy, rudě krvácející rýhy,
v červeň, v naježenou srst, z níž se line pach noční kuchyně,
dozrávají v horečku,
jejich rty zakapané voskem,
jejich rty jako břit přicházejícího rána,
rty jako kat, jako střepy, jako okno milosrdenství,
ženy ptáci ve mně.

FRANTIŠEK DRYJE 

Epilog aneb Metafyzika
Pytel sebou hází na mostě Carrousel

a oblaka plují dál když vysypala všecko zrní

Je večer nikdo nezaplakal a nikdo se nevrátil ke dveřím

VRATISLAV EFFENBERGER

A přece bezvědomě, nechtě procitáš
Jsi plný černých děr a rozlámaných střepů
Uzavřen v konturách všech myslitelných obrazů
banálních, únavných i chvalně konejšivých 
V představách žvanců zmuchlaných prostěradel
Náročných domicilů
A zcela věrných 
snad jen nepatrně neúčastných
slin

Setřeš si krvavou šmouhu z bělma 
Posnídáš pavouky
s nechutnou chutí
Uchopíš myšlenky jak dráty spadlé na zem...
Však vzápětí a v plném rozdvojení
udeří neklid
utkvělá vzpomínka

Přemysl Martinec: Tak co tomu říkáte?, 2008

blok_04g.qxd  15.1.2012  17:04  StrÆnka 182



183

na cestu, která končí
v mámivém začátku
Na druhé, arkadické straně 
mostu Carrousel

Jdeš tedy ránem
V ulici osychá klavírní výtah Noci
Ten letmý zbytek převrácených židlí 
Odlivu zálivek půlnočních zřítelnic
Jdeš, kráčíš, polykáš snad pátý perný perník
Nádherná Sidonie pohladí po vlasech
opilou vílu Insomnii
měkoučkou utěrkou utře
tři lysohlavé tváře tří kolemjdoucích Bubáků
Z kapes ti padají nestálá ochromení
Ochranné údery slábnoucích vektorů
Průniky doměkka holených úběžnic
A slabin

Popelem vyhlížíš 
kouřový signál toxických bytostí
ukrytých v modravém agaru Petriho misky — 
Hledáš ta živoucí média Měsíce
Zubaté Selenity
co kapku po kapce
jímají do zrcadel
svařené horké mléko tmy
hovory obhroublých červených luceren
a květinové gradienty
zčernalý háček haiku v slunečním větru

Most Carrousel se blíží
je ráno večer noc
už na tom nesejde
anachronický pán s velikým křivým nosem 
Gerda a Káj se mění v zlé fantomové bolesti
na něž se věru nedá spolehnout
tak jako na Smrt
Jež bude modrá, anebo nebude už vůbec
Jdou tebou všechny ulice
kanály, mříže, hluché průchody
ba celé domy se lámou do tvých tepen
se vším tím haraburdím
žvanivých majitelů lokalit
až dojdeš, dorazíš, přistaneš v cípku
tázavě zdviženého obočí
v mimickém gestu
které kouše 
strneš

Most Carrousel tě míjí
všech dvanáct pilířů kráčí jak Chagall utržený ze řetězu
z nábřeží vyrvané zubaté okraje
ze kterých trčí na dřeň ohlodané asfaltové kosti
Krvavé chuchvalce náhodných kolemjdoucích
pomalu stékají betonem balustrád
z náplavky prorůstá...
Stvol-mrtvol přetažených strun
Most valí rondelem
před sebou prázdný vzduch
z něho se utrhnou smuteční řetězy

František Dryje:
Pocta Picabiovi,
1999
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lepí se jako éterický proud
most v dravém rozkmitu
nadoraz drtí hradby domů
aut, stromů, tramvají
všechny ty výkvěty nebeské secese
břednoucí městovina padá do říční tlamy 
Již není okolí
Řeka řve bolestí
Most Carrousel se zdvihá na zadní
trhá si z břicha zábradlí a tučné houby mokvající dlažby
háže je dolů do lůna Tem a Zel...
...Danajské berně létají z ústí do úst

Do řeky natekly už celé Vinohrady
Pankrác a Podolí
i hrůzou orosená výstavní síň Mánes
bývalí Zpěváčci a chvatné kroky noční tmou
všechna ach tolik znárodněná divadla
blány a blány věžatých kostelů
ožralých u Anděla

Nalevo od hlavy vrásní se kámen kost
Smíchovské nádraží, a jeho mrtvý host...

Most Carrousel se bortí 
úderem vlastní rozeklané mysli
zbyly z něj čtyři prázdné modré řasenky
chomáče v řečišti lejzrových sofismat
zválené na tripu dvojlhavých žurnalistů
signálních soustav naběhlých Ptáků Noh
a jejich zaručených zpráv
o pádu mostu Carrousel
Jenž v kolotoči klatém bezčasí 
Zas modrá rudou nudou 
A nikde nezačíná
a nikde nekončí

Když není

DRYJEHO BÁSNICKÝ ZPŮSOB, vyznačující se napětím mezi čer-
ným humorem, lyrismem a ironií, jsem vnímal jako amalgam
subjektivních obsesí a nutkání, slabostí, idiosynkrazií a při-
tažlivostí, imaginativních metabolitů, erotizovaných něžnos-
tí, surovostí a ambivalencí, výhradně osobních zpovědí, re-
flexe a pseudoreflexe. Snad právě asociační spád Dryjeho
básnických obrazů, které mají svůj směr a nezadržitelně se ři-
nou po anebo i proti proudu vynořujících se představ a vzpo-
mínek, odlišuje tuto tvorbu od cyklů dřívějších, pro které by-
la charakteristická logika zamotanosti a opakovaná uvíznutí
a točení se ve víru oněch lepivých primordiálních vod.  

ROMAN TELEROVSKÝ

Krzysztof Fijalkowski:
Slib, 2001

blok_04g.qxd  15.1.2012  17:04  StrÆnka 184



JOSEF JANDA 

Andílek
Autobus nedobrzdil na přechodu
Trochu to chrustlo
Duše nebohé Mařenky vzlétla na nebesa
Když byla konečně nahoře, pohlédla dolů
Z té výšky se jí zatočila hlavinka
a poblinkala se
Potom škytla
její ultralight se propadl do vývrtky
a zmizela navždy v tajemném světě studní

NICOTNOST NAŠEHO ZKLAMÁNÍ nebo poznání není vlastně hlav-
ní postavou našeho příběhu. Protože jakkoliv netvorná je
rozpačitost z bytí, nehodláme se velmi dlouho vzdát svého
úsilí. Setrváváme nejen proto, že existence z nás to úsilí při-
rozeně biologicky vypáčila, ale i proto, že zdravý projev du-
cha nám hned tak nedovolí se oddělat...

Zbývá tedy setrvat, jako i jiní klauni před námi? Zastřeme
— podobně jako dítka — svou nicotnost hravostí? My, domácí
přátelé našich neštěstí a potupy poznání, učiníme nejlépe,
když se rozpomeneme na své prvotní vjemy a projevy.

Byla to hra i erotismus a hra, co zapříčinilo nejen naši jsouc-
nost. A budeme-li dostatečně vnímaví, pomůže i našemu
přežití, tváří v tvář naší nicotě? EVA ŠVANKMAJEROVÁ

JESTLIŽE VŠE, CO SE POHYBUJE, VÍ, že se musí navrátit samo k so-
bě, jestliže vlny zvedané slastí se rozlévají, jestliže to, co se
spolecně zakouší ve zrušení času a prostoru, má podíl na ja-
kémsi magnetismu, a jako bičovaná hlava, zaslíbená plození,
proniká a převádí věci z jednoho rozměru do jiného a z jed-
né časové perspektivy do druhé, vsazujíc drobný klíček tázá-
ní do dostatečně zhuštěného bodu, vše ukazuje na slast, aby
při hledání lidských schopností rozhodila sémě do neznáma,
a neznámo pak vrhla do nitra geneze mýtu o Velkých prů-
zračných. MICHEL ZIMBACCA

AUTENTICITA V SURREALISMU spočívá v uznání, že schopnost
naslouchat ústům stínu je vlastní stejně tak Boženě Němcové
a Sandro Boticellimu, jako tibetským mnichům, kteří doká-
žou smést mandalu hned po jejím pracném vytvoření. 

BRUNO SOLAŘÍK

PO PĚTAPADESÁTI LETECH se Martin konečně odhodlal a pozval
Kateřinu na rande. Zavedl ji k mamutímu můstku, pevně jí
stiskl ruku a řekl: Tak tady jsem se narodil. BLAŽEJ INGR

DAVID JAŘAB 

Ostrostřelci
JAN: Tichými ulicemi projíždí někdo na koni. Stále ho slyším.

Bojím se však vyhlédnout z okna. Těžké závěsy oddělují
mne od venkovního světa. Jsem už jen krok či dva od cí-
le. Hledal jsem špatně. Teprve te
 jsem pochopil, kudy
vede cesta.

Přece však přistupuji k oknu a dívám se do prázdných
domů přes ulici. Vidím naproti sám sebe, když mi bylo
šest. Stojím a usrkávám š�ávu ze stříbrného pohárku. Do-
le na ulici se objevuje jezdec. Zastavuje před vchodem do
domu. Je to můj strýc Josef, kterého jsem však nikdy před-
tím neviděl. Mlčí. Jako ryba. Zase odjíždí. (Otočí se od ok-

na.) Musím do sklepa. Přišel ten správný čas. (Odchází, na

schodech za scénou se potkává se sluhou, vrací se s ním zpět do

pokoje.)

SLUHA: Pane! Pane! V celém městě nikdo nezůstal! Všichni
odjeli! Určitě si myslí, že už jsme dávno pryč. Pane! Všich-
ni odjeli. 

JAN: Ze strachu. 
SLUHA: Ano, pane.

Jakub Effenberger: Šelmy času, 1990
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JAN: Tak tanči, zpívej! Celé město je tvoje. Nechali ti ho tady.
Určitě všechno neodvezli. Jsi bohatý. (Sluha strnule stojí.)

Tak dělej! Křepči! (Sluha se pokusí o tanec.) Dost! Víš, proč
jsme zůstali? Nemohli jsme nechat nedokončenou práci.
Ale moje cesta je u cíle. Nepodařilo se ti mi ji překazit. —
Kdo má dnes přijít? No?!

SLUHA (vybuchne): Už nikdo! Nikdo nepřijde! Čekáš marně!
Matouše včera popravili, jeho stoupence rozehnali. Ve-
třelci z východu tu budou každým okamžikem. 

JAN: Jsi směšný, hlupáčku. 
Sluha se na něj vrhne.

JAN (po rvačce): Chceš mě zabít? (Směje se) Dnes ráno jsem od-
nesl tetě na hrob blatouchy. 

Tma, pak přítmí.

JAN (sedí schoulen v křesle): Spíš? Probu
 se. (Jde k telefonu.)

Dejte mi prosím Krakov 2546, pan Bielsen...... Karle! .....
Tady je Jenda. Jenda Sochor..... Jak to? Cože?... (Zavěsí, če-

ká, pak zase zvedne sluchátko.) Prosil bych Přybychov, 726,
profesor Mach... Ano, počkám..... Dobrý den... rád bych
mluvil s panem profesorem... Dobrý den, pane profesore.
Tady je Jan Sochor. Učil jste mě na gymnáziu češtinu.....
Napsal jsem jednou do komposice, že... prosím? ... Seděl
jsem v poslední řadě u okna... Rodiče měli obchod s ko-
berci na náměstí... no vidíte. Cože? Jak to dceru?! Syna, sy-
na měli! To jsem já... já... (Položí sluchátko, roztřese se a schou-

lí se do křesla.) To vždycky tak bolí, než to přijde?

JOSEF JANDA 

Nekonečná báseň
Divné věci v husté mlze 
V husté mlze divné věci 

V husté mlze divné věci 
Divné věci v husté mlze

Divné věci v husté mlze 
V husté mlze divné věci

V husté mlze divné věci 
Divné věci v husté mlze

Divné věci v husté mlze 
V husté mlze divné věci

Poznámka autora: 
Teoreticky je možno ve čtení básně pokračovat, samozřejmě se stále

delšími pauzami, až do nekonečna. Formu jednoduchého rotačního

dvojverší jsem zvolil ze dvou důvodů. Za prvé, aby každý snadno

pochopil princip nekonečné básně. Za druhé, ve vesmíru všechna

známá tělesa rotují či obíhají, takže není vážný důvod, proč by ne-

konečná báseň měla činit výjimku.

Leonidas Kryvošej: 
Závěrečná, 2009
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Ludvík Šváb 

Mimo jakýkoli zřetel 
estetický nebo morální

Ustáleným představám o surrealismu jako estetické škole
a směru, ztělesněným v obrazech Dalího, Magritta nebo Maxe
Ernsta, asi tvorba současných surrealistů nebude odpovídat.
Surrealismus je totiž především určitý způsob přístupu ke
skutečnosti, která je chápána ve své celistvosti, spjaté s lid-
skou psychikou, činnou ve snu i při bdění, v lidské práci i lid-
ské touze, v celém životě člověka.

Surrealistická tvorba je jen součástí argumentace v nikdy
nekončící polemice. Argumentací byla i ta klasická díla vče-
rejšího surrealismu, a protože byla argumentací správnou
i přesnou, neztrácejí tato díla svou uhrančivost ani dnes.

Avšak i argumentace sleduje pohyb, jímž se ubírá polemi-
ka, a proto ta dnešní je jiná než včerejší. Opakovat se by zna-
menalo zradit smysl této polemiky. Proto dnešní epigoni

včerejška zůstávají mimo hru.
Změnil se tedy s dobou i surrealismus? 
Ano i ne.
Co stále platí, je ono slovníkové heslo: „Surrealismus,

podst. jm. r. m. Čistý psychický automatismus, kterým má
být vyjádřeno, a� už ústně, a� už písmem, nebo jakýmkoli ji-
ným způsobem, reálné fungování myšlení. Diktát myšlení za
nepřítomnosti jakékoli kontroly prováděné rozumem, mimo
jakýkoli zřetel estetický nebo morální.“

Co změnil čas, je patrné jen v přesunu důrazu na závěreč-
ná slova té definice. Obrana před morálními hledisky je obra-
nou proti utilitární služebnosti umění, jejíž degenerativních
projevů jsme bezprostředními svědky. A právě tak boj proti
estetickým požadavkům je antitezí vůči přizpůsobivosti panu-

jícímu vkusu, antitezí, která představuje jednu z nejmocněj-
ších zbraní proti zplanění ducha.

Martin Stejskal: Břicho větru, z cyklu Jaro Merkura, 1991
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Chronologie skupinové 
činnosti 1990—2011

1990 
Kolektivní aktivita Surrealistické skupiny, až dosud probíhají-
cí povětšinou mimo jakékoli publikační možnosti, vstupuje do
veřejného prostoru. Pokračuje spolupráce s brněnským Okru-
hem A.I.V. (vznikl 1987) a se Šternberskou surrealistickou sku-
pinou (vznikla 1988). 

Obnoveno vydávání revue Analogon (šéfredaktor Jiří Kou-
bek).

Analogon 1969—1990, Voyage a travers les couleurs du temps
(Analogon 1969—1990, Putování barvami času, 26. 10. — 16. 11.),
skupinová výstava, Galerie Neuf, Paříž, koncepce surrealistic-
ká skupina, úvodní slovo V. Bounoure.

Ke skupině se připojují Milan Nápravník a Ehrengard Her-
zig.

Klíč k realitě, sborník Šternberské surrealistické skupiny.

1991 
Třetí archa, skupinová výstava, výstavní síň SVU Mánes, Pra-
ha; koncepce výstavy a katalogu surrealistická skupina, úvod-
ní slovo L. Šváb.

Sen, erotismus, interpretace, skupinová výstava; Stredosloven-
ská galéria Banská Bystrica (5. 4. — 5. 5.); GHMB, Palffyho pa-
lác a gal. Médium, Bratislava (20. 6. — 29. 7.); koncepce surrea-
listická skupina.

Analogon 4 [I—1991] uveřejňuje rozsáhlý fragment z nově
nalezených tajných deníků K. H. Máchy.

Anketa Mezi trhem a svobodou ducha — otázky: S. Dvorský, 
F. Dryje, J. Řezáč; účast členů surrealistické skupiny (F. Dryje,
A. Marenčin, E. Švankmajerová, J. Janda, J. Effenberger,
I. Purš, J. Švankmajer) a okruhu A.I.V. (B. Ingr, D. Jařab, B. So-
lařík), Analogon 5 [II—1991].

Se skupinou začíná spolupracovat Roman Telerovský — 
v r. 1992 se připojí i k Okruhu A.I.V.

Erotické komunikace (Olomouc), výstava Šternberské surrea-
listické skupiny.

1992
Ostrov Štvanice — anticipační hra, námět a metoda J. Effenber-
ger, A. Lass; realizace: F. Dryje, M. Stejskal, J. Janda, (Pra-
ha); M.-D. Massoni, A. Dauguet, Guy Girard, D. Paul (Paříž);
Carl-Michael Edenborg (Stockholm); později připojí své přís-
pěvky R. Dergam (1995) a J. Daňhel (1996).

Okruh A.I.V. pořádá první ze scénických večerů Penězokazi
(1992—1997) v brněnském HaDivadle (autoři: B. Ingr, D. Ja-
řab, T. Přidal, B. Solařík, R. Telerovský, L. Valachová).

1993 
Sen, erotismus, interpretace (repríza), Slovenské kulturní cent-
rum, Budapeš�.

Hrot okamžiku, skupinová výstava, koncepce L. Šváb a J. Ef-
fenberger; klub Rock Café, Praha; host Aurélian Duguet (Pa-
říž).

Das Umzugskabinett (Stěhovací kabinet), skupinová výstava,
Galerie 13, Hannover, SRN, koncepce surrealistická skupina,
úvodní slovo L. Šváb.

Dočasně pozastaveno vydávání revue Analogon. Číslo 10
(„Mapy komunikací“, redakce I. Horáček), připravované do
tisku, nevyšlo; vydávání obnoveno od nově koncipovaného
č. 10 [I—1993] („Hermetismus — jazyk tradice“, redakce V. Za-
drobílek a M. Stejskal); od č. 11 [I—1994] šéfredaktor František
Dryje.

Pro názorové neshody přerušuje skupina spolupráci s Jiřím
Koubkem.

Milan Nápravník přerušuje spolupráci se skupinou.
Okruh A.I.V. (Blažej Ingr, David Jařab, Tomáš Přidal, Bruno

Solařík, Roman Telerovský, Lenka Valachová) a Šternberská
surrealistická skupina (Leonidas Kryvošej, Kateřina Kubíko-
vá, Roman Kubík, Pavel Surma) se spojují do Surrealistické
skupiny A.I.V.

Zůstanete přes noc v lese? (Nebezpečné ozdoby I, Rýmařov), prv-
ní výstava Surrealistické skupiny A.I.V.

1994 
Enigma Š+T — obrazová interpretační hra, propozice: M. Stej-
skal a J. Švankmajer, realizace: K. Baron, M. Stejskal, L. Kry-
vošej, A. Lass, B. Solařík, A. Nádvorníková, E. Švankmajerová,
J. Švankmajer, P. Surma, A. Marenčin (katalog expozice Z jed-
noho těsta).

Jménem zákona schválnosti (Nebezpečné ozdoby II, Brno), Panna
a orel (Nebezpečné ozdoby III, Prostějov) a Přízrak svobody (Ne-
bezpečné ozdoby IV, Lipnice nad Sázavou) — výstavy Surrealis-
tické skupiny A.I.V. Poslední z nich se účastní též členové Sku-
piny česko-slovenských surrealistů.

1995
Jméno Teige, obrazová interpretační hra; propozice: F. Dry-
je, M. Stejskal, R. Dergam, B. Solařík, A. Lass; realizace: titíž,
A. Nádvorníková, K. Piňosová, K. Baron (katalog expozice
Z jednoho těsta).

Z jednoho těsta / Pocta Skupině surrealistů v ČSR, skupinová
výstava (spolu se Surrealistickou skupinou A.I.V.), Muzeum
a Pojizerská galerie Semily (září), koncepce výstavy a katalogu
surrealistická skupina, úvodní slovo F. Dryje, hudební pro-
dukce na vernisáži: J. Bergmark (Stockholm).

Do surrealistické skupiny přicházejí Jan Daňhel a Roman
Dergam.

Do Skupiny A.I.V. přichází Kateřina Piňosová.
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1996
Z jednoho těsta..., repríza, SGVU Cheb, úvodní slovo: I. Mojík,
B. Solařík, E. Švankmajerová (19. 1. — 3. 3.); repríza, NŠG v Nit-
re, úvodní slovo E. Švankmajerová (březen — duben).

1997 
Z jednoho těsta..., repríza, Křížová chodba Staroměstské radni-
ce, Praha, úvodní slovo F. Dryje (vernisáž: 1. 9.).

Desatero — interpretační hra, námět a metoda: J. Daňhel, rea-
lizace: F. Dryje, J. Janda, M. Stejskal, L. Šváb, B. Solařík, K. Pi-
ňosová, R. Telerovský, I. Purš (Analogon 20/21 [II/III—1997]).

Anketa o hudbě — zadání: M. Stejskal, realizace: M. Stejskal,
B. Solařík, A. Lass, A. Marenčin, J. Daňhel, R. Dergam,
E. Švankmajerová; J. Sádlo, F. Vodák (Praha).

Česká koláž, NG v Praze — Grafická sbírka, Palác Kinských,
Praha (účast členů skupiny).

Jitro kouzelníků (Ztráty a nálezy), oddíl Magie erotismu, NG —
Veletržní palác, Praha (účast členů skupiny).

Sloučení Surrealistické skupiny A.I.V. se Skupinou česko-
slovenských surrealistů.

16. 8. umírá v Itálii při koupání v moři Ludvík Šváb.

1998 
Invention, Imagination, Interpretation (Invence, Imaginace, Inter-
pretace), skupinová výstava, Glynn Vivian Art Gallery, Swan-
sea (Wales), koncepce výstavy a katalogu surrealistická skupi-
na, úvodní slovo F. Dryje (4. 4. — 31. 5.).

Vrh kostky nikdy nevyloučí náhodu (surrealistická motivační
hra, propozice F. Dryje, B. Solařík, realizace: F. Dryje, M. Stej-
skal, P. Fridrich, R. Dergam, J. Richter, B. Solařík, K. Piňosová,
B. Schmitt, E. Herzig (Analogon 24 [III—1998]).

Souhvězdí náhody — hra na spojování bodů, námět J. Stejska-
lová, realizace: D. Jařab, M. Stejskal, K. Piňosová, J. Švankma-
jer, P. Martinec, J. Daňhel (Analogon 24 [III—1998]).

Ostrov mrtvých — imaginativní počítačová hra — námět a me-
toda M. Stejskal, realizace: F. Dryje, M. Stejskal, B. Solařík,
K. Piňosová, E. Herzig, R. Telerovský, E. Švankmajerová,
J. Švankmajer, K. Kubíková, P. Surma, J. Daňhel, A. Marenčin,
I. Purš (Analogon 24 [III—1998]).

Zahájen cyklus divadelních Večerů Analogonu (Dejvické di-
vadlo, Praha, později pražské Divadlo Komedie; autoři:
F. Dryje, D. Jařab, B. Solařík).

1999
Svatokrádež — Zázračné proti posvátnému, skupinová výstava,
Salmovský palác Pražského Hradu; koncepce surrealistická
skupina, úvodní slovo: F. Dryje a B. Schmitt (27. 6.—1. 8.); na-
místo katalogu viz Analogon 25 [I—1999]; repríza v galeriích
Meacenas a Ve sklepě, Plzeň (4. 9. — 12. 10.).

Pro názorové neshody při koncipování výstavy Svatokrádež
přerušuje Ivo Purš spolupráci se skupinou.

Do skupiny přicházejí Přemysl Martinec, Jan Richter a Ra-
dim Němeček.

2000 
Tschechischer Surrealismus und Art brut zum Ende des Jahrtau-
sends, Pálffyho palác, Vídeň (účast členů skupiny), kurátorka
Alena Nádvorníková.

Záslechy (sběry surového stavu) — autentizační experimentace;
propozice: F. Dryje, realizace: F. Dryje, P. Martinec, I. Mojík,
K. Piňosová, E. Švankmajerová, R. Telerovský (dokumentace
in Analogon 29 [II—2000]).

Zábory (anexe, okupace, anšlusy), skupinová výstava, galerie
Zámeček, Příbram; koncepce: J. Daňhel, D. Jařab, úvodní slo-
vo: B. Solařík; namísto katalogu viz Analogon 30 [III—2000]
(1. 9. — 15. 10.).

Nahý vrah — slovní a obrazová interpretační hra; pravidla:
F. Dryje; realizace: A. Lass, P. Martinec, B. Solařík, E. Švank-
majerová, I. Horáček, A. Marenčin, F. Dryje (Analogon 28
[I—2000]).

Mezinárodní anketa O moci obrazu (obrazu moci), otázky: sur-
realistická skupina; účast: J. Daňhel, F. Dryje, A. Marenčin,
R. Němeček, K. Piňosová, J. Richter, B. Solařík, R. Telerovský
(fragmenty in: Analogon 29 [II—2000]).

Do skupiny přichází Jan Gabriel a Jan Kohout.

2001 
Sféra snu 2001, skupinová výstava, výstavní prostory hradu
Sovinec; koncepce: F. Dryje, B. Solařík, R. Telerovský, úvodní
slovo: F. Dryje, B. Solařík; namísto katalogu viz Analogon
31/32 [I/II—2001].

Ze skupiny odchází Pavel Surma.

2002
Podprahová sdělení — komunikační hra; pravidla: F. Dryje, reali-
zace: F. Dryje, B. Solařík, I. Horáček, J. Kohout, M. Kostka,
A. Lass, E. Švankmajerová, A. Herautová (viz Analogon 34/35
[I/II—2002]).

2003 
Nalezený objekt redivivus, skupinová výstava, Galerie Concor-
dia, Praha, propozice R. Němeček, F. Dryje (též úvodní slovo;
5.—19. 6., dokumentace in Analogon 38/39 [II/III—2003]).

Letenka do noci / Antologie současné surrealistické poesie, redak-
ce F. Dryje a P. Řezníček, nakl. Petrov, Brno.

2004
Analogon 41/42 [II/III—2004], tematické dvojčíslo — dílčí texto-
vá na obrazová antologie Z dějin československého surrealis-
mu 1968—1989.

Zábory (anexe, okupace, anšlusy) II, skupinová výstava, Zá-
mecký mlýn, Jindřichův Hradec, úvodní slovo B. Solařík.

Se skupinou začíná spolupracovat Lucie Hrušková. 
Dne 29. 2. 2004 umírá v Paříži při dopravní nehodě Karol

Baron.
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Mantichora, Rabasova galerie, Rakovník, kolektivní výstava
účast, koncepce výstavy a katalogu J. Kohout (též úvodní slovo),
A. Lass, P. Martinec, K. Piňosová, L. Hrušková (17. 1. — 9. 3.).

Образность реальности — Imaginace reality II, skupinová vý-
stava, České centrum a Státní uměnovědný ústav Moskva;
koncepce výstavy F. Dryje a B. Solařík (též úvodní slovo).

Kam nás nohy donesou, skupinová výstava, galerie v Malé
pevnosti Terezín; účast, koncepce výstavy a katalogu: J. Ko-
hout, A. Lass, P. Martinec, K. Piňosová, hosté: Stephen Clark,
Kathleen Fox, Bill Howe (Británie); úvodní slovo F. Dryje
(11. 4. — 31. 7.).

Svět je strašlivý přírodopis, skupinová výstava s mezinárod-
ní účastí, Prácheňské muzeum v Písku; koncepce surrealis-
tická skupina, úvodní slovo B. Solařík (viz Analogon 57
[I—2009]).

2009
Smrtelný pot — kolektivní experimentace; zadání, F. Dryje, rea-
lizace: M. Caňko, J. Daňhel, F. Dryje, I. Horáček, R. Kubík,
A. Lass, R. Němeček, K. Piňosová, J. Richter, B. Solařík,
J. Švankmajer, J. Táborský, K. Žáčková, M. Jůza.

2010
Spindusi, Spondusi! — univerzální dokončovací hra; propozice:
J. Kohout a B. Solařík, realizace: F. Dryje, J. Effenberger, I. Ho-
ráček, J. Janda, L. Kryvošej, R. Kubík, P. Martinec, K. Piňoso-
vá, B. Solařík, J. a M. Stejskalovi, J. Švankmajer, V. Švankma-
jer; r. 2011 se k vizuální části hry připojují Paul Cowdell, Jan
Drabble, K. Fijalkowski, K. Fox, B. Howe, D. Karavolas, Riyo-
ta Kasamatsu, K. Kubíková, A. Lass, T. Mordant, R. Němeček,
O. Saban, Wedgwood Steventon.

První večery tvorby členů skupiny v café Montmartre a Li-
terární kavárně v Řetězové ulici.

2011
Surrealistická východiska (1948—1989) / Odklony, návraty, přesahy,
PNP — Letohrádek Hvězda, Praha, koncepce výstavy a katalo-
gu F. Dryje (též úvodní slovo), Stanislav Dvorský (též úvodní
slovo), M. Stejskal (7. 6. — 31. 10.).

2005
Jennyina verze — interpretačně-empatická dokončovací hra; pra-
vidla F. Dryje, realizace: J. Kohout, E. Švankmajerová, J. Gab-
riel, J. Janda, J. Švankmajer, J. Richter, R. Němeček, B. Ingr,
B. Solařík, A. Marenčin, P. Martinec, D. Jařab.

Silná místa — exploračně-interpretační hra: zadání: I. Horá-
ček, realizace: B. Solařík, M. Stejskal, J. Daňhel, A. Nádvorní-
ková, P. Pokorný (in Analogon 44/45 [II/III—2005]).

Se skupinou začíná spolupracovat Michal Jůza.
Dne 20. 10. 2005 umírá v Praze Eva Švankmajerová.

2006
Konec civilizace? — anketa revue Analogon; účast členů skupiny
(in Analogon 47 [II—2006]).

Pomník neznámému — kolektivní interpretace záhadného ob-
jektu; zadání: Pařížská surrealistická skupina, účast členů sku-
piny (in Analogon 48/49 [III/IV—2006]).

Fantaśia thj Pragmatikóthtaj — Imaginace reality I (Athény),
skupinová výstava, koncepce R. Kubík, K. Piňosová, B. Solařík
(též úvodní slovo).

Dřímota je odlišná od spánku — skupinová diskuse o surrealis-
tické poesii (fragmenty in Analogon 48/49 [III/IV—2006]).

Se skupinou začíná spolupracovat Václav Švankmajer.

2007
O blbosti — surrealistická experimentace: sny/deníky/zásle-
chy/nálezy (in Analogon 51/52 [III/IV—2007]).

Černá a bíla jezera — protiklad, rozpor, ambivalence, skupinová
výstava, galerie Scarabeus, Praha; koncepce: surrealistická
skupina, úvodní slovo F. Dryje (červen — červenec).

Anthology of Czech and Slovak Surrealism — stručná antologie
z tvorby českých a slovenských surrealistů 1947—1997; publi-
kováno v Analogonech 37 [I—2003] až 44/45 [II/III—2005]
a v Analogonu 50/51 [III—2007].

Se skupinou začíná spolupracovat Kristýna Žáčková. 

2008
Fetišista — kolektivní surrealistická hra, pravidla: F. Dryje (in
Analogon 54 [I—2008]).
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Ediční poznámka

V katalogu JINÝ VZDUCH jsou zařazeny básně a prózy členů
skupiny a jejích spolupracovníků, vybrané z knih Edice Analo-
gonu a z dalších knižních i časopiseckých publikací. Dále jsou
zde uvedeny upravené úryvky z esejů, vydaných především
v revui ANALOGON i v dalších časopisech a publikacích, a rov-
něž ve skupinových či individuálních katalozích z let 1990—2011. 

Vzhledem k povaze katalogu jako autonomního tematického
a syntaktického celku neuvádíme u jednotlivých textů bibliogra-
fické odkazy. 

Řada básní, záznamů snů atp. je zde publikována poprvé.
Cizojazyčné texty přeložili Kateřina Piňosová, Jan Táborský

a Viktor Faktor.
Katalog má též anglickou verzi Other Air, na jejímž překladu

se podíleli Kateřina Piňosová, Bill Howe, Dagmar Štěpánková,
Branislava Kuburović, Anny Bryson, Howard Sidenberg, Viktor
Faktor a Basil Clarke.

V katalogu důsledně uvádíme zpřesněný název surrealistické
skupiny: Skupina česko-slovenských surrealistů (dosud bylo toto
společenství ve skupinových materiálech i v bibliografii označo-
váno jako Skupina českých a slovenských surrealistů).

K fragmentům ze společných materiálů podepsaných Pařížská
surrealistická skupina (Groupe de Paris du Mouvement surréaliste)
uvádíme následující upřesnění:

Str. 7, 71: Barrière d‘enfer (Pekelná brána), 2002, bez další specifikace.
Str. 55, 56, 66, 67 a 143: Surréalisme et le devenir révolutionnaire
(Surrealismus a revoluční vývoj), 1994: zařazeny fragmenty ko-
lektivních materiálů, které podepsali: Jean-Marc Baholet, Luc
Barbaro, Jean-Christophe Belotti, Anny Bonnin, Vincent Bou-
noure, Philippe Clérambault, Aurélien Dauguet, Gabriel Der-
kevorkian, Emmanuel Fenet, Guy Girard, Jean-Pierre Guillon,
Michel Lequenne, Michaël Löwy, Marie-Dominique Massoni,
Thomas Mordant, Dominique Paul, Alexandre Pierrepont, Ody
Saban, Bertrand Schmitt, Daniel Vassaux, Michel Zimbacca.
Str. 70: zařazen fragment textu Pour en finir avec le spectre de dieu
(Skoncovat s božím přízrakem), 2006, který podepsali: Michèle
Bachelet, Anny Bonnin, Aurélien Dauguet, Guy Girard, Joël
Gayraud, Jean-Pierre Guillon, Marie-Dominique Massoni, Do-
minique Paul, Bertrand Schmitt, Michel Zimbacca et Alfredo
Fernandez. FD, BS
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