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František Hrubín a Jan Zahradníček: Vyšla vzájemná
korespondence dvou zásadních osobností ČESKÉ POEZIE

F E S T I V A L

SZIGET

literatura Už málokdo si vzpomene na bouřlivou diskusi z poloviny devadesátých let o autentické
literatuře u nás, jejímž donkichotem se stal solitérní Jan Hanč.
Dnešní digitální hoblík srovná
všechno do latě a pro naprostou
většinu lidí je autenticita jakási veteš, která se stejně ukáže jako fejk.
Protože když je svoboda, tak lež se
rovná pravdě, a co jako?
Nejen proto začíná mít smysl
jako pokus trošku to obludné vehiculum pozastavit vydáváním
různých korespondencí. Téměř sto
dopisů obsahuje kniha Ve znamení „jadis“…, s podtitulem Vzájemná korespondence Jana Zahradníčka
a Františka Hrubína z let 1937–1950,
nedávno vydaná nakladatelstvím
Pistorius & Olšanská. František
Hrubín, pozdější národní umělec, je zde představen v poměrně
neznámé roli katolického, i když
občas rozervaného básníka, Jan
Zahradníček, muž tragického osudu, naopak jako jeho starší druh,
který nezkazí žádnou legraci. Oba
přinášejí místy velmi osobní, vyhraněné názory na tvorbu svou
i souputníků; třeba jejich protizednářské výpady, zcela v intencích
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Bez žvanění, bez vystýlky
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encykliky Lva XIII. Rerum novarum,
musely i v té době působit poněkud
anachronicky, nicméně odrážejí
povahu jejich náboženského přesvědčení a směřování.
Kniha má ještě další, nečekaný
rozměr. Přestože jsou v ní otištěny všechny dostupné dopisy, minimum z nich obsahuje onu obvyklou žvanivou slovní vystýlku.
Jako kdyby nějaký skrytý editor
využil tuto korespondenci k sestavení příběhu o velkém přátelství
končícího ve finále nekomentovaným rozchodem a občasným
obezřetným připomenutím. Hrubín po osvobození objevuje nový
světadíl, Leninii, a stoupá vzhůru

jako státní umělec, Zahradníček je
nejprve vyloučen z české literatury
a poté ve vykonstruovaném procesu odsouzen na třináct let.
Ale možná vás nejvíc zajímá, co
znamená to slovo v názvu. Výraz
jadis, tedy z francouzštiny „kdysi“, je v dopisech několikrát použit
ve významu vzpomínání na společné chvíle strávené s přáteli
na Slapech. Mnohem častěji se tu
však objevuje výraz pieça, který
oba důsledně používají místo slova
„báseň“. Z toho by mohli mít radost
grafiťáci – piece jedna báseň.
Jakub Šofar

†††††

FLORENCE + THE MACHINE si vystačí s nadějí
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Letní oddech bez ambicí
hudba Britská zpěvačka Florence Welchová má zjevně léto ráda,
a tak není divu, že i své čtvrté
album High as Hope vydala v období, k němuž se její provzdušněné a prosluněné písně hodí víc než
dobře. Zatímco ale podobnou směs
popu, soulu a rocku produkující
Lana Del Rey (spolupráce s níž je
pro Florence zatím největším mediálním zářezem) spoléhá občas
na afektovanou tajuplnost, Florence + The Machines sázejí na předávání naděje. Ne nadarmo se právě
tohle slovo dostalo i do názvu.
Tím, co kapelu dovedlo k respektu i popularitě, je okouzlující zpěvaččin hlas a až stadiónově vznosné

Největší nemusí vždy
znamenat nejlepší.
U největšího festivalu
ve střední Evropě, který se koná každoročně na ostrově
Óbudai v centru Budapešti, ale
o kvalitu nemusíte mít obavy.
Letos nabušenému line-upu dominují třeba Kendrick Lamar, Gorillaz, Arctic Monkeys, Mumford
& Sons či Lana Del Rey. 8.–15. 8.

melodie. Přesto jsou to právě ty nejintimnější z uvolněných skladeb,
ať už skvěle vystavěná úvodní June,
nebo třeba oduševnělá Big God, které z alba vyčnívají. Většina ostatních písniček na desce sice oplývá
perfektním produkčním i muzikantským provedením, ale zároveň
i příliš patrnou tuctovostí. Album
stále zůstává nad průměrem a jako
soundtrack k letnímu lenošení funguje víc než dobře, ale to, že si tentokrát Florence + The Machine zjevně vybrali oddechový čas, by bylo
hloupé zastírat.
Antonín Kocábek
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Jubilejní, dvacátý film studia
Pixar má zaděláno na to, stát se
nejúspěšnějším animákem vůbec. Během takzvaného opening
víkendu (první tři dny v kinech)
utržil 180 miliónů dolarů, což se
zatím žádným kresleným/plastelínovým/na počítači vytvořeným
postavičkám nepovedlo.
V Ý S TA V A

Mikulovské
výtvarné
sympozium

Pětadvacátý ročník
jedné z nejklasičtějších letních výtvarných akcí u nás
letos pod vedením kurátora Libora
Lípy a umělců jako Tono Stano,
Martin Gebroc nebo fejetonistky
a muzikantky Evy Turnové vyvrcholí v sobotu 11. srpna výstavou
zúčastněných výtvarníků a koncertem s Laurou a jejími tygry
na nádvoří mikulovského zámku.
K O N C E R T

Grizzly Bear

Rocková kapela
z Brooklynu si dala
pětiletou přestávku, než loni vydala
svou pátou desku. A teď navíc konečně přijede i do Prahy. Před ní
vystoupí domácí Khoiba s Emou
Brabcovou a Filipem Míškem,
jejíž hibernace byla ještě o něco
delší. Roxy 13. 8.
F E S T I V A L

Grape

Slovensko nemá jen
Pohodu. Druhá půle festivalových prázdnin je zde
ve znamení Grapeu. Letos
třeba s alt-J (ti mimochodem
zahrají také 12. 8. v SONO Centru
v Brně), Lamb, Chetem Fakerem,
Wolf Alice, Kodaline nebo Wilkinsonem. Letiště Piešťany, 10.–11. 8.
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