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1. Úvod

Literárn í časop is Divoké víno jsem si jako téma své baka l á řské práce vybrala ze

dvou důvodů.

Prvním důvodem byl fakt , že Divokému vínu dosud nebyla v literárním prostoru

věnována výrazn ěj ší pozornost. Jediné podrobnější informace o jeho či n nosti a

autorech vyšly na dvou stranách Slovníku českých literárních časop i sů, periodických

literárních sborníků a almanach ů 1945-2000 , který vydalo nakladatelství Host ve

spo lupráci s Votobií v roce 2002. Vzhledem k osobitému zaměření časopisu na

mladé nezavedené autory a k významnému množství uměleckých osobností ,

především básníků , kteří poprvé publikovali právě na jeho stránkách , jsem cítila

potřebu podrobit Divoké víno podrobnějšímu zkoumání, a možná tak přispět ke

komplexnějšímu pohledu na české literární časopisy druhé poloviny dvacátého

století .

Druhý d ůvod mého zájmu o Divoké víno je osobní. Jsem pravidelnou čte nářkou

jeho internetové podoby na adres e www.divokevino.cz. která kromě současné tvorby

oživuje i stránky Divokého vína čtyřicet let staré. Proto mě velmi lákala možnost

přečíst si i ta čísla časopisu ze šedesátých let, která dnes již nejsou běžně dostupná

a která se v některých případech dochovala jen v jednom nebo dvou známých

exemplářích v archívu šéfredaktora Ludvíka Hesse.

Ve své baka lářské práci se pokusím charakterizovat a vzájemně porovnat dvě

období, v nichž Divoké víno vycháze lo či vychází, tedy šedesátá léta a současnost.

Dominantní část práce jsem rozdělila na tři kapítoly.

V první kapitole budu zkoumat Divoké víno let 1964 - 1971 (a jediné číslo roku

1972 , které nikdy nepřišlo do distribuce) nejprve jako celek (náklad, periodicitu , členy

a sídlo redakce a výtvarnou podobu časopisu) , poté se detailně zaměřím na

jednotlivé ročníky. Zvláštní pozornost věnuji těm autorům , jejichž umělecká dráha

(nebo její začátky) je zásadním způsobem spojena s Divokým vínem. Abecední

seznam autorů Divokého vína uvádím v příloze .

Samostatnou pozornost věnuji činnosti Klubu (Mladá) poezie a večerům

poezie , které časopis pořádal.

Ve druhé kapito le srovnám Divoké víno 1964 - 1971 se stránkami

www. divokevino.cz. které vycházejí od září 2002. Zajímat mě bude především to,



kteří a utoři ze šedesátých let zde publikují a jak se jejich dnešní tvorba liší od

tehdejší.

Ve třetí kapito le představím knižní produkci Divokého vína, tedy čty ři knihy

vydané na konci šedesátých let a p řipravovanou Anto logii Divokého vína .

Bakalá řská práce je založena zejména na rešerši internetových stránek

www.divokevino.cz do zatím posledního vydaného čísla 22/06 z 19. května 2006

včetně , a dále na studiu Divokého vína od č. 1/64 do Almanachu mladých auto rů

č . 2/ 1 97 5. Významným pramen em informací bylo i několik osobních rozhovorů se

zakladatelem a šéfredaktorem Divokého vína Ludvíkem Hessem, jehož budu coby

pamětníka na několika místech citovat.

2. Divoké víno a jeho stručná charakteristika

Časopis Divoké víno je literární časopis , jehož obsah tvoří próza , překlad y ,

rozhovory a odbo rné statě o umění , ale především poezie současných autorů .

Č asopis byl za ložen 19. září 1964 a jeho poslední čís l o vyšlo počátkem roku 1972,

byť se ho již nepodařilo distribuovat. Obnovený časop is na webové stránce

www.divokevino.cz funguje od 19. listopadu 2002.

Budeme-Ii hovořit o Divokém vínu let 1964 - 1971, můžeme ho jednoznačně

charakterizovat jako tribunu mladých autorů, dokonce velmi mladých - zv láště

v prvních ročnících jejich průměrný věk nepřesáhl hranici dvaceti let. Stejně mladá

byla i redakce , čtyřem zakladatelům Divokého vína bylo v roce 1964 sedmnáct let a

maturovali v druhém ročníku časopisu.

Je tedy zřejmé, že naprostá většina autorů Divokého vína zde publikovala poprvé.

Redaktoři tehdejších literárních časopis ů se většinou bránili publikovat nezavedené

autory, zat ímco Divoké víno bylo od počátku koncipováno jako otevřený lite rární

prostor. Možnost otisknout p říspěvek měl každý, na jehož literárních kvalitách se

shodla redakčn í rada . Někteří auto ři se do historie časopis u zapsali třeba jen jednou

otištěnou básn ičkou nebo povídkou, jiní (jmenovité P. Cincibuch, J. Holoubek, H.

Pěkná , J. Žáček , K. Sýs , P. Verner, ale i překladatel VI. Kafka nebo profesor

psychologie M. Nakonečný) formovali tvář Divokého vína řad u let.

Počet básníků , prozaiků , překladatelů, fotog rafů , grafiků a kreslířů, kteří

v Divokém víně mezi lety 1964 až 1971 publikovali, přesáhl tř i sta pasedát.
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Činnost časop i s u je pevně spjata s č i n n ostí Klubu (Mladá) poezie, sdružením

mladých lidí, pro které redakce organizovala pravidelné večery poezie. Jejich

program , ať už se jednalo o poetická pásma sestavená z d ěl jednoho či více autorů ,

hudebn í vystoupení , zdramatizované básně nebo text-appealy, významně ovlivnil

kulturní život a literární vkus mnoha mladých lidí.

Ačkoli Divoké víno nebylo časopisem politickým a až na čís lo 7/68 , které vyšlo v

bezprostředn í reakci na okupaci, se otevře né kritice poměrů vyhýbalo, byl jeho

šéfredaktor Ludvík Hess počátkem roku 1972 za tčen a č i n n ost časopis u násilně

ukončena . Časopis totiž nikdy neexistoval zcela oficiálně , osciloval na hraně mezi

klubovou tiskovinou a undergroundovým listem, a právě fakt, že jeho obsah nebyl

kontrolován z oficiálních míst, ale určovali si ho mladí redaktoři sami , stál za jeho

zánikem.

Pokusem vzk řísit Divoké víno byla ještě dvě čísla Almanachu mladých autorů z let

1974 a 1975, na jejichž podobě sice šéfredaktor Ludvík Hess spolupracoval, ovšem

vzhledem k politické situaci nebyl uveden v tiráži, nehledě na to, že obsah

Alm anachu již sil ně ovlivnila postupuj ící normalizace.

Divoké víno bylo v internetové podobě obnoveno 19. listopadu 2002, ale na rozdíl

od minulosti za jiným účelem . Mladé autory publikuje také, ale jej ich p říspěvky již

netvoří základní stavební kameny časop i s u . Ten vyrůstá ze vzpomínek na nejlepší

autory šedesátých let, vedle jejich ž tvorby minulé klade současnou . Přítomnost

mladých autorů na www.divokevino.cz je tedy spíš kontrastem k "mladým" autorům

z let 1964 - 1971 , jim ž je dnes v průměru přes šedesát let.

Tento dvojitý pohled přes dvě generace je literárním projektem, který nemá na

českém internetu obdoby.

Divoké víno nikdy nebylo jen sborníkem autorských textů , ale zvláštní d ůraz

kladlo také na svou výtvarnou podobu. Zejména v šedesátých letech ho fotografie

významných umělců (Pavel Hudec Ahasver, Pavel Jasanský) spolu se svěžím

grafickým zpracováním "povýšily" na časopis výtva rně-l ite rá rní. Kromě fotografií

publikovalo "staré" Divoké víno i kresby a grafiky, v duchu doby (rozmach Dikobrazu)

dávalo velký prostor kreslenému humoru (V. Jiránek, M. Barták, J. Vyčítal. Koncepce

obrazové složky Divokého vína na internetu se od šedesátých let výrazně liší, což je

způsoben o nejen rozdílnými technickými možnostmi papíru a webu - zatímco d říve

se Divoké víno zaměřovalo především na uměleckou fotografie, dnes se jedná

p ředevším o snímky dokumentární .
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3. Divoké víno v šedesátých letech

3. 1. Podmínky pro vzn ik časopisu

3. 1. 2. Divoké víno v kontextu dobových literárních časopisů

Půdu pro vznik nov ého literárního časop isu pro mlado u literat uru podm iňovalo

n ěkolik faktorů , které byly navzájem provázané . Tím prvním byla stávaj ící

nevyhovující nabídka literárních časopisů .

Když v roce 1964 vyšlo první čís l o Divok ého vína, existovaly

v Československu tyto literární časopisy : Tvá ř , Plamen, Červený květ , Host do do mu,

Kulturní tvorba a Literární noviny. Bull etin se současnou poez ií vydával pro své členy

ještě Klub p řátel poezie (Listy Klubu poezie, 1961 - 1990), Krajské nakladatelstv í

v Brně připravova lo Bu lletin mladé literatury Dokořán (1964 - 1965), ovšem

publikační mo žnost dávalo jen "svým" a utorům.

Svaz československých spisovatelů vydával Tvář (1964 - 1965 a 1968 

1969). Časopis , který pozd ěj i publikoval řad u významných jmen ( např. V. Hrabě , P.

Ka beš, I. Klíma, J. Pištora, K. Sidon), který po letech uvedl nap ř . J. Floriana nebo L.

Klímu a proslul ostrými konflikty s tisko vým dozorem , ale svou tvá ř v roce 1964

teprve hledal. Druhým literárním časopisem Svazu byl Plamen (1959 - 1969) , který )

fungoval jako náhrada za Květen , a tudíž otiskoval především bývalé .kv é t ňáky" jako

byli M. Florian nebo K. Šiktanc. Beletrii a poezi i včetně mladé vydával i ostravský

Červený květ (1956 - 1969), omezoval se ale na autory ze Severn í Moravy, mimoto

se v druhé půl i šedesátých let stal skutečně silně ideologickým. Svaz

československých spisovatelů v Brně vydával Měsíčník pro literaturu, umění a kriti ku

Host do domu (1954 - 1970), p ři Ústředním výboru KSČ fungoval ku lturn ě-polit i cký

týd eník Kulturní tvorba (1963 - 1968). Paradoxně tento list byl v letech 1963 - 1964,

kdy Divoké víno zač í n a l o, velm i otevřený , přispíval a sem nap ř . pražská bohémka a

autorka Divokého vína Jana Černá. Odvážné disku ze a polem iky se roku 1964 ved ly

za šéfredaktorova Ji řího Šotoly i na stránkách Literárních novin (1952 - 1968).

Výčet časop isů se tedy zdá poměrně široký, ale žádný z nich nepublikoval

mladé ne známé začínající autory bez jakýchkol i předchozích vazeb na list jako právě

Divoké víno .

Sp ecifické zaměřen í na mlad é autory je důvodem , proč si ho čte n áři tak rych le

obl íbil i, jak vzpomíná třeba básník Divokého vína Karel Sýs: "V roce 1964, před
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maturitou, j sme na dalekém jihočeském venkově - ve staros lavném Písku , ve školní

lavici listovali podivuhodnými, na výšku postavenými sešity dosud neznámého

časopisu . Zatímco z kamenných oficiálních tiskovin, vpředminulém století by se řeklo

parnasistických , na nás potměšile shlíželi nedostižní koryfejové, Ludvík Hess zval na

své papírové vinice básníky bez rozdí lu ras a vyznání, hla vně však věku. Takový

burčák rychle opájel." http://www .divokevino.czJ11 04/index.php

Zde je na místě otázka po reálném významu a postavení Divokého vína

v kontextu dobových literárních časopisů , a sice bylo-Ii "jen" odrazovým můstkem pro

nezkušené autory, kteří se na jeho stránkách zkoušeli dorůst na stránky výše

zmíněných, nebo plnoprávným publikačním prostorem. Vycházíme-Ii z předpokladu ,

že talent si svou cestu na svět najde vždycky, publikovali by tedy např. J. Žáček nebo

P. Cincibuch dříve nebo později v jakémkoli jiném časopise . Ovšem vzhledem

k programovému hledání mladých talentů si dovolím tvrdit , že jim ono hledání cesty

výrazně zkrátilo, a proto bych Divoké víno bez obav řadi l a do společnosti kval itních

literárních časopisů.

3. 1. 2. Politická situace

Druhým faktorem umožňujícím vznik časopisu bylo uvolnění politické situace

v Československu. Poměry se uvolnily zvláště po 3. sjezdu Svazu československých

spisovatelů v roce 1963 a příznivé zůstaly ještě po okupaci. Ideologické tlaky se

zmírňovaly , prestiž autorů stoupala současně se zájmem veřejnosti o literaturu , což

platí především ve druhé polovině šedesátých let, a cenzura působila ve snesitelné

míře: "Šedesátá léta lze nazvat nejšťastnějšídobou poválečné české literatury. Až do

konce roku 1970 sice trvala cenzura, ale působila ve snesiteln é míře . " (Česká

literatura od počátků k dnešku , kol.autorů , Lidové noviny: Praha 1998, 7825.)

Zde bych ráda zdůraznila, že Divoké víno nikdy nebylo vydáváno v pravém

slova smyslu " l egá l n ě", veřejně, a že se jeho statut v průběhu sedmi let pohyboval od

klubového almanachu přes samizdat až do skutečně podzemní časo pis . Ovšem fakt,

že časopís o třiceti dvou stranách připravovala po dobu sedmi let skupina mladých

mužů a žen a úspěšně ho vydávala a prodávala v několikatisícovém nákladu, a že

zároveň týden co týden pořádala pravidelné večery poezie s programem dle

vlastního výběru, a to bez jakéhokoli direktivního dozoru shůry , jednoznačně

vypovídá o snesitelné politické situaci.
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Pol itické podmínky zůsta l y vydávání Divokého vína nakloněny i po srpnové

invazi , rok 1969 dokonce Ludvík Hess označuje za snad nej p ř í zn ivěj š í , a zhoršily se

až po roce 1970. Podle Ludvíka Hesse mladé básníky politika (na rozdíl od umění,

žen a alkoholu) nezajímala vůbec .

3.1.3. Postavení poezie ve společnosti

Vznik literárního časopisu pro mladé byl také přímo podmíněn dobovým

postavením poezie a obecně chápáním a přijímáním umění. "Tehdy bylo číst a psát

básničky něco jako dneska kouřit marihuanu, absolutně normální, a la mode a patřilo

to k věci, " komentuje atmosféru druhé poloviny šedesátých let Ludvík Hess a dodává,

že v té době se spolužáky dokonce diskutovali o inflaci poezie. Večery poezie

Divokého vína byly velmi oblíbenou společensko-kulturní akcí, které navštěvovalo i

sedmdesát diváků. V této souvislosti si myslím mohu dovolit vyslovit domněnku , že

dnes - vezmeme-Ii v úvahu průměrný náklad básnických sbírek i renomovaných

autorů v počtu cca 150 výtisků - by obdobný projekt pravidelného periodika poezie

byl předem odsouzen k zániku .

V neposlední řadě je třeba vzít v potaz ekonomickou stránku věci - p řed

čtyřiceti lety stačilo dvoukorunové předplatné z každého čísla na časop is a ještě na

fungování literárních večerů . Státní zaštítění kultury tehdy umožnilo vydávat skutečně

velké množství časopisů, knih, provozovat divadla nebo realizovat náročné filmové

scénáře .

3.1.4. Ludvík Hess

Posledním , zcela zřejmým faktorem je nutné nadšení, osobní angažovanost a

vytrvalost redaktorů časopisu, kteří byli ochotni ve svém volném čase , částečně na

své náklady a přes své osobní nepohodlí projekt literárního časopisu pro mladé ří dit.

To se týká v první řadě šéfredaktora Ludvíka Hesse, kterého bych na tomto m ístě

ráda zmínila podrobněji.

Ludvík Hess se narodil v roce 1946 v Kladně . Jako malý chodil společně

s dědečkem na kladenskou jízdárnu Na Sletišti, což ho natrvalo ovlivnilo , dodnes se

někdy prezentuje jako "chovatel koní." Prvního koně si pořídil už v roce 1971 a koně

(včetně vítězů dostihů) na svém statku v Kolodějích chová dodnes. Kromě toho , že

vydával a vydává Divoké víno, se věnuje i public relations (zastupuje t řeba
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Soudcovskou unii ČR) a reklamě , se kterou zača l už v roce 1966, kdy do Divokého

vína dostal několik celostrá nkových inzerátu včetně reklamy Československých

aerolinií. Mediálně zastupuje nejen firmy, ale i filmy (Kolja, Pelíšky, Báječná léta pro

psa atd .) a některé zpěvá ky (Věra Martinová, Petra Ja n ů , Zelenáči , Příbuzní) .

Veřejně známým se Ludvík Hess stal díky aktivitě fondu STATIM, který staví baby

boxy pro odlo žené novorozence a jehož je p ředsedou . Z Hessových zálib nemohu

nezmínit fotografování.

3. 2. Členové redakce

Zakládajícími členy Divokého vína byli sedmnáctiletí spolužáci Ludvík

Hess , Emil Machálek, Jaroslav Fiala a Robert Schmied. Jediným redaktorem , který

v časopisu kontinuálně působil celých sedm let, je jeho minulý i současný šéfredaktor

Ludvík Hess.

Redakcí prošly na tři desítky spolupracovníků , z nichž někte ří vyd rželi

třeba pouhé jedno číslo, jiní (P. Cincibuch, P. Jasanský) se stali jeho dlouholetou

oporou.

K povinnostem redaktora patřil v první řadě výběr děl k otištění , což obnášelo

probrat se obrovským množstvím příspěvků, kteří čtenáři do redakce denně zasílali ,

a následné psaní tzv . lektorátů, posudků k textům , které redaktoři mladým autorům

posílali. Dále se redaktoři aktivně účastnili distribuce časopisu . "Potřeboval jsem lidi,

kteří byli ochotni strkat časopis do obálek, lepit známky, psát adresy, nosit ho na

poštu, " komentuje výběr spolupracovníků Ludvík Hess.

Redakční porady probíha ly nepravidelně , nad konkrétními materiály se

redaktoři scházeli před každým číslem , ale nejčastěji se potkávali neformálně na

večerech poezie, v kavárnách nebo vinárnách. V dobách, kdy bylo Divoké víno v

ilegalitě, se redaktoři scházeli konspiračně , např. na petřínské hvězdárně , kde

v pokladně pracovala "lektorka " Divokého vína Johana Kohnová.

Na tomto místě bych ráda vyjmenovala č leny redakčního kruhu Divokého vína,

tedy jeho nejužší vedení. (Některá čísla Divokého vína totiž uvádějí ještě širší

" red akčn í radu".)

První číslo DV 1/64 vyšlo za redakčního vedení Ludvíka Hesse, Emila

Machálka a jejich spolužáka z vedlejší třídy Michaela Třeštíka , pozdějšího architekta ,
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prozaika (rom án Zdi tvé), esejisty a bývalého šéfredaktora a vydavatele literárního

týdeníku Tvar.

V čísle DV 2/64 redakc i rozší ř il a extravagantní pražská postava Johana

Kohnová - Vondřejcová , která získala funkci "lektorky" a která redaktorům dodávala

především informace z pražsk ého uměleckého podsvět í. Byla to Joha na Kohnová,

kdo do Divokého vína přivedl dceru Mileny Jesenské Janu Černou (v DV 4/68), která

v Divokém víně mnohokrát publikovala.

Redakci DV 3/64 až DV 2/65 tvořila čtveřice Ludvík Hess, Emil Machálek , Jiří

Osers a Miloslav Polcar, do redakce se dostává básník Petr Cincibuch, ovšem v roli

grafika. Petr Cincibuch redakci střídavě opouští a zase se do ni vrací až do léta

1968, kdy se na dva roky stává odpovědným redaktorem časopisu .

V DV 3/65 se redakce zredukovala na dva členy Ludvíka Hesse a Emila

Machálka. V DV 4/65 tým doplňuje Ivan Rossler, vydrží ale jen jedno čís l o . V DV 9/65

posiluje redakci Zdeněk Rytíř, dnes úspěšný textař (nap ř . M. Tučný , V. Necká ř , M.

Kubišová, W Matuška , ale i L. Cohen).

V tiráži čísla DV 1/66 je Ludvík Hess poprvé uveden jako vedoucí redaktor.

Široký redakční kruh nyní tvoří grafik a fotograf Pavel Jasanský, dále Jan Kořínek ,

Josef Svoboda, Nadja Stibitzová, Robert Šmied a Miroslav Žabka.

Složení redakce se nemění až do roku prvního čísla roku 1968, kdy přistoupí kreslíř ,

muzikant a zpěvák Jan Vyč í ta l.

Počátkem roku 1970 tvoří redakci následující : Petr Cincibuch (odpovědný

redaktor), Ludvík Hess (vedoucí redaktor) , Zdeněk Plaček (technický redaktor), Josef

Svoboda a Jan Vyčítal.

V čísle 6/70 rozšíří redakční kruh dlouholetý spolupracovník Divokého vína,

překladatel Vladimír Kafka .

V prvním čísle roku 1971 se technickou redaktorkou stane Olga Čermáková ,

redaktorkou za fotografie Ivana Pavlová .

V posledním čísle Divokého vína vůbec , 1/72 , tvoří redakční kruh následující:

Petr Cincibuch , Ludvík Hess, Pavel Jasanský, Vladimír Kafka, Kobra (vl. jménem

Josef Kučera), Zdeněk Plaček, Josef Svoboda a Ivana Pavlová.

3. 3. Sídlo redakce

Redakce Divokého vína se mezi lety 1964 - 1971 stěhovala pětkrát.
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První redakcí se staly dvě sklepní místnosti v Krejčího ulici Č . 4 v Praze 8 

Libni , zapůjčené Obvodním výborem ČSM jako prostor pro chov akvarijních rybiček .

Bohu žel již od samého počátku redakce če li la problémům s nájemníky , kterým vadily

hromadné schůzky mladých básn í k ů na večerech poezie (někdy se zde sešlo až 70

mladých posluchačů najednou). V čele s nájemníkem p. Kladivem umělce

z podzemních prostor vypudili již počátkem roku 1965. Následujících něko li k měs í ců

redakce využívala prostor Městské lidové knihovny na dnešním Mariánském náměstí

na Praze 1, než našla dlouhodobé útočiště v Pionýrském domě v Karlíně . V letech

1966 a 1967 se redakce časopisu nacházela ve čtvrtém patře Hessova

dvoupokojového (a jak podotýká , nikdy nezamykaného) bytu na Vinohradech ve

Vozové ulici.

V roce 1968 se redakce Divokého vína přemísťuje do ulice V Jirchá řích Č . 4.

Min iaturní místnost o rozměrech cca 2,5 x 3 metry neměla p řívod vody ani WC a

redakce ji získala od Marie Štěpánkové , p řítelkyně muzikanta a básníka Divokého

vína Jana Vyčítala. Marie Štěpánková v roce 1972 emigrovala do Ameriky, krátce na

to byl zatčen Ludvík Hess a redakce Divokého vína úředně zapečetěna .

3. 4. Periodicita a počet vydaných čísel

Časopis Divoké víno vycházel v šedesátých letech nepravidelně . Interval mezí

jednotlivými čísly kolísal mezi jedním měsícem (1965) až půl rokem (1966). Mezi lety

1964 a 1971 vyšlo celkem 58 čísel Divokého vína.

V roce 1964 vyšla čtyři čísla , roce 1965 stoupl počet vydaných čísel na devět,

o rok později klesl na dvě. V roce 1967 vyšlo šest čísel , v roce 1967 bylo publikováno

šest čísel Divokého vína , v roce 1968 čísel deset. V roce 1969 vyšlo sedm čísel ,

v roce 1970 deset. V roce 1971 se před zákazem podařilo vydat ještě osm č í se l.

3. 5. Distribuce, cena a náklad, tisk

Jedním z důsledků pololegálního charakteru časopisu byly i nestandardní

způsoby jeho distribuce, protože vzhledem ke svému "undergroundovému" postavení

nemohl být prodáván v běžné distribuční síti. Divoké víno tak bylo (kromě přímého

prodeje redaktory) rozesíláno členům Klubu (Mladá) poezie, dalo se koupit v sídle

redakce nebo na večerech poezie. Básník Václav Hrabě, který v Divokém víně

publikova l bohužel až posmrtně, je prodával např . v poetické kavárně Viola . Ludvík
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Hess k tomu poznamenává: 'V áclav Hrabě mi dodnes mi dluží asi dvě stě korun,

Mach álkovi stovku. Vden před smrtí si ji od něj půjčil v hospodě. u

Divo ké víno let 1964 až 1971 stálo 2,- Kč a suma z jeho prodeje s p řehledem

zaj istila všechny aktivity s ním spojené, předevšim provozováni večerů poezie. Roční

č le n stv í v přidruženém Klubu (Mladá) poezie stálo nejd říve 6, -, pozd ěji 10 Kčs , - , a

kromě předplatného časopisu zahrnovalo i volný vstup na klubové akce.

Náklad Divokého vina začal na 1 000 výtisků (DV 1/64), do konce roku 1964

se ztrojnásobil. Během roku 1965 vycházelo Divoké víno v rekordním pětitisícovém

nákladu (v tomto roce dosáh l vrcholu i počet členů Klubu poezie). N ásledně opět

klesl a pak se již stabilně držel hranice zhruba 1 000 výt i sků .

V šedesátých letech vystřídalo Divoké víno několik tiskáren toho dvě

profesionálni : od čísla 2/66 ve sklepě v Londýnské Č. 11 6. a od Č . 5 - 6/67 ve

Francouzské Č. 106. Dlužno dodat, že se zde kromě literárního časopisu tiskly i různé

lukrativní firemní zakázky, takže nap ř . v roce 1969 Divoké víno zaměstnávalo i

t iskaře a knihaře , dohromady asi deset zaměstnanců . Zajímavostí je , že jeden ze

zdejších ofsetových strojů Rominor snesli Ludvík Hess a spol. během srpnové invaze

do budovy III. chirurgické kliniky v Londýnské do márnice, kde tiskli protisovětské

letáky a protiokupační čislo 7/68.

Ludvík Hess tehdy pracoval ve Svazu vysokoškolského studentstva, který

tiskárnu zřídil jako své pracoviště a Hesse jmenoval jeho ředitelem , určil mu plat a

zapsal je do podnikového rejstříku . Ekonomicky výhodná situace trvala do roku 1970.

Poslední čísla časopisu se tiskla ve sklepě , který Ludvík Hess pronajal od

Jiřího Ševčíka , pozdějšího ředitele Národní galerie. Tehdy už mu změněná pol itická

situace znemožnila mít tiskaře , proto poslední Divoká vína tiskl v jednod uše

vybavené místnosti sám.

3. 6. Grafická podoba tištěného Divokého vína

Ačkoli se formát časopisu dvakrát změni l , z toho po prvních osmi č ís lech

radikálně, všech sedm ročn íků sjednocuje invenční grafika a dvoubarevnost.

Zejména příchod grafika Pavla Jasanského zvedl grafickou úroveň Divokého natolik ,

že je třeba věnovat jí patřičnou pozornost.

Prvních 8 čísel (do 4/65) mělo slovy Ludvíka Hesse tzv. .nudlový" formát

vysokým úzkých sloupků o rozmě ru 105 x 297 cm, následující čísla již mají
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sta nda rd nější formát 195 x 275 mm, p řípadně 205 x 270 mm. Počet stran se

pohyboval mezi 30 až 32. Obálku Divokého vína 1/64 jsem zařadi l a jako obrazovou

přílohu č . 1 .

Pro Divoké víno typícké byly rozkládací p ř í l ohy na p rostřední dvoustraně . které

se objevily hned v druhém čísle prvního ročníku a které obsahovaly fotografi e. malý

plakát, kresby nebo kreslené vtipy . Časopis také vydal několik ka lendářů , první z nich

jako číslo 9/68 . Básně na každý měsí c složili Petr Cincibuch a Ji ř í Žáček , koláže

vytvoři l Pavel Jasanský. Ukázku z kalendáře (měsíc srpen) přináší obrazová příloha

Č . 2. Obdobné ka lendáře vyšly ještě pro roky 1970, 1971 a 1972.

Prvn ími grafiky Divokého vína byli Karel Hruška (1/64), Zdeněk Kočí (2/64).

František Kukal (3/64 ) a Petr Cincibuch (4/64 až 8/65). V devátém čí s le druh ého

ročníku přichází profesionální grafik Pavel Jasanský (viz níže). Ačkoli Pave l Jasanský

s Divokým vínem spolupracova l do posledního čís la , grafiky se na nějaký čas ještě

stal i Zdeněk Plaček ( 5-6/67), Zuzana Čechová (3/69), Olga Čermáková (1 - 8/70) a

Ivana Pavlová (od 7/68 a 9/70).

3. 6. 1. Logo Divokého vína

Typ ický barevný čtverec s bílým nápisem Divoké víno a číslem čísla a ročníku

se objevi l v čtvrtém čísle prvního ročníku . Kdo logo Divokého vína designoval . se

dnes neví , ovšem ví se, že tuto .Inverznl podobu" dal původnímu návrhu dvorní grafik

Pavel Jasanský. Logo Divokého vína je p řeti štěno v obrazové příloze Č. 3.

3.6.2. Pavel Jasanský
Pražský rodák Pavel Jasanský se narodil v roce 1938 a v době p říchodu do

Divoké ho vína mu bylo dvacet sedm let, byl tedy zhruba o deset let starší než

redaktoři. S časopisem spo lupracoval až do roku 1972.

Promovaný geolog Jasanský je předním českým grafikem a fotografem. Fotí

dva typy fotografií : dokumentární a silně stylizované, které následně upravuje, často

za použití j iné techn iky, nap ř . malby. Počet jeho samostatných výstav. publikací a

článků je rozsáh lý, zmíním např. melancholícké panoramatické snímky pražské

periferie Botič 1998 - 2001 (České centrum fotografie . 2000). za které získal cenu

Zlaté oko v kategorii Příroda a životní prostředí - série na Czech Press Photu 2000.

O rok p ředtím se zde umísti l na druhém místě za snímky nazvané Fotograf J. Krej č í
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obhajuje ve svém atelieru docentskou práci na FAMU v kategorii Uměn í . Často fotí

akty, velkoformátovým cyklem Těla se účastn i l na společné p řeh lí d ce Akt v české

fotografii 1960 - 2000, Císařská konírna Pražského hradu, 2000. Stálou výstavu

hereckých fotografií má v poetické vi n á rn ě Viola.

Je členem dílny nezávislé publicistiky Signum a Pražského domu fotografie.

Na pražské FAMU vedl v devadesátých letech šest let seminá ř multimediální tvorby.

Divoké víno ovlivnil nejen jako grafik , ale i jako fotograf . Výrazně na sebe

upozornil již prvními snímky s vypjatými religiózními motivy a snímky dřevěných

struktur v DV 9/65 . Dalšími významnými cykly byly třeba snímky z Matějské pouti

z čísla 4/67 nebo portréty Bohuslava Reynka z čísla 8/68, které pořídil v básníkově

domě v Petrkově .

3. 7. Autoři Divokého vína let šedesátých

Publikační příležitost pro neznámé mladé autory a objev zhruba desítky

předních básníků a výtvarníků jsou bezesporu hlavní zásluhy Divokého vína. Během

sedmí let se v časopise objevilo několik stovek jmen mladých autorů , básníků ,

prozaiků , překladatelů , ale i výtvarníků , fotografů a autorů kresleného humoru :

některá z nich zmizela z povědomí, jiní dnes patří ke známým umělcům.

Pestrost a kvantita autorů přímo souvisí s růzností stylů , rozdílným uměleckým

přístupem a poetikou, v neposlední řadě i s kvalitou příspěvků . Ludvík Hess na toto

konto podotýká : .Nestoiim za všemi publikovanými díly s pevným rozhodnutím

obhajovat je jako Velkou Poezii či Literaturu. Podobně tomu bylo i při redigování

původního Divokého vína. Přál jsem si vždy i dnes, aby časopísek byl tribunou pro co

možná nejširší okruh autorů. " http ://www.divokevino .czl0904/index.php

Pro otištění básničky byl nutný redakční konsenzus , kdy si jednotliví redaktoři

předem vytipované texty přečetli a pak je označili svým kódem a znaménkem + nebo

-. (např. P+ tedy znamenalo, že Petr Cincibuch je pro zveřejnění) , kdy jediným

kritériem byl jejich osobní vkus . Šanci na otištění pak měly texty s největším počtem

"plusových" znamének.

Na následujících stránkách bych ráda shrnula jednotlivé ročníky Divokého

vína , upozornila na příspěvky a autory, které pokládám za důležité , a blíže se

zaměřila na úspěšné autory , jejichž uměleckou kariéru Divoké víno buď přímo

podm ínilo, nebo ji uspíšil o.
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3. 8. První číslo Divokého vína

Vydání prvního čísla p ředcházelo pět poetických pásem, které na chmelové

brigádě v Hředlích sestavili budou cí zakladatelé Divokého vína z děl svých

oblíbených autorů . Vkus mladíků byl j eště neuj asněný , podle Ludvíka Hesse mě li rádi

třeba Robinsona Jefferse, Františka Hrubína, Jarmilu Urbánkovou , Františka

Branislava, Michelangela nebo Louise Aragona. Tato pásma uvedli v průběhu září a

října 1964. Vzník Divokého vína dále předcházela literární soutěž pro stud enty

pražských středních škol vypsaná právě vzniklou redakční radou . Někteří z autorů a

autorek v í tězných prací (zvláště Helena Pěkná, Oldřiška Svobodová) se posléze stali

kmenovými autory časopisu.

První číslo Divokého vína vyšlo 19. září na popud jeho budoucího

šéfredaktora , tehdy sedmnáctiletého studenta Střední všeobecně vzdělávací školy

Na Zámečku v Praze 8 - Libni Ludvíka Hesse. Spoluza kladateli byli Hessovi

spolužáci Emil Machálek, Jaroslav Fiala a Robert Schmied . Současně s časop isem

vznikl Klub poezie , později Klub Mladá poezie, jehož č i n nost ( p ředevším

organizování večerů poezie) nelze od Divokého vína oddělit,.

Ještě naposled je třeba zdůraznit , že Divoké víno bylo projektem časopisu

mladých autorů pro mladé čtenáře. V úvodníku prvního čísla se proto na publikum

obracejí zakládající autoři Ludvík Hess a Emil Machálek slovy: "My kdo píšeme

poezii, i vy, kteří byste se chtěli lépe seznámit s pracemi mladých začínajících autorů ,

často pociťujeme, že tuto poezii není kde uveřejňovat a kde číst. 1/ (DV 1/64, 1 s.)

Název časopisu byl inspirován básní polského básníka Konstanty IIdefonse

Galczyriskiho Dzikie vino (Divoké víno) a měl navodit "divokost" budoucích

přispěvatelů.

První číslo obsahovalo úvodník psaný Ludvíkem Hessem a Emil em

Machálkem, za kterým následovalo pět básní Ludvíka Hesse . Je tře ba dodat, že

prakticky hned v příštím čísle svou roli autora vzdal ve prospěch role vedoucího

redaktora, a pokud v časopise otiskl svoje básničky , jednalo se o max. jeden text. DV

1/64 dále publikovalo básničky vítězek literární soutěže Heleny Pěkné a Oldřišky

Svobodové, kterou jako ukázku grafického řešení časopisu přikládám v obra zové

p říloze Č . 4.

Dalšími básníky byli Jindřich Hásek, Václav Hlásek, Emil Machálek a Michael

Třeštík . Edita Chýlová otiskla prózu Deník , Dana Pavlová přispěla reportáží z Pařiže .
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Překlad z Jevgenije Jevtušenka publikoval Prokop Toman. Zajímavostí je dopis

Otakara Krejči mladšího, který mladým autorům přeje úspěch a zároveň je karatelsky

napomíná.

Číslo ilustroval malí ř a grafik Karel Hruška.

3. 8. 1. Další čís l a roku 1964

Během podzimních měsíců roku 1964 se Hessovi a spol. poda ři lo vydat j e ště

t ři čísla Divokého vína . Časopis se teprve hledal: kromě milostné a experimentální

poezie , která se měla stát páte ří časopisu , publikuje nap ř . reportáže a rozhovory ,

žánry, které později zcela vyřadí. S úsměvem lze v kontextu literárního časopis u

pohlížet např. na zařazení rozhovoru s neznámým psychologem na téma sebevraždy

mladých lidí do vánočního čísla 4/64 , krokem zcela mimo se pak jeví obsáhlý rozbor

švýcarského malířství v číslech 3/64 a 4/64.

Smysluplnějším čtením je "interview v dopise" s Miloňem Čepe l kou z č í s la

2/64, s ním ž - a také s jeho kolegou Zdeňkem Svěrákem - se Ludvík Hess seznámil

v armádní redakci Československého rozhlasu, kde o Divokém víně p řipravili po řad .

Miloň Čepelka do Divokého vína dodnes aktivně p řispívá svými sonety.

Dalšími dvěma muži, jejichž literární osud je provázán už se začátky časopisu ,

jsou básníci Petr Cincibuch a Ladislav Landa.

3. 8. 2. Petr Cincibuch

Básník Petr Cincibuch se narodil v roce 1943 v Praze. Po vojně vys tříd al

několik různých profesí, pracoval jako mechanik městské správy telekomunikací,

tiskový regent na Barrandově, ale i jako topič, manažer, kaskadér nebo řid i č sanitky.

Debutoval sbírkou Panenství v roce 1969, která byla inspirována poezií Vladimíra

Holana . Druhou sbírkou byla protiválečná básnická skladba Přísahám , jež vyšla

společně s J. Pelcem a K. Sýsem ještě v souboru Slovo a válka v roce 1982. Další

sbírkou byla Veterán rallye z roku 1976, jejíž název odkazuje na Cincibuchovu

celoživotní zálibu vautomobilismu (v roce 1992 přispěl i do povídkové sbírky

Automobilové povídky nebo do své povídkové knihy Auto moto velo láska, 1993).

V roce 1979 vydává triptych Dlážděná zahrada, o rok později Dům s tvým jménem.

Deník Nejkrásnější bývá šílená publikoval v roce 1983, Znamení vlastního stínu

v roce 1987. Výbor z Cincibuchovy poezie se jmenuje Medový kámen (1983).

14



V součas nosti je šéfredaktorem umělecko-Iékařské revue Sanguis .

Své setkání s Divokým vínem komentuje Petr Cincibuch nás led ovně : "Divoké

vino jsem viděl poprvé ve Viole - na každém stole ležela taková vysoká nudle plná

básniček. Přečetl j sem si vydavatele: Klub poezie v Krejčího ulici. Při nejb ližším text

appealu jsem sklep v Libni, kde se studenti libeňského gymnázia scházeli, navštívil.

Byla to nádherná atmosféra dívek a čtenářského a autorského nadšení z poezie.

Trvalo to jen pár dnů a viděl jsem otištěné vlastní básničky. Poprvé a nejkrásněji.

Dodnes se pamatuju na některé verše a některé básnířky ...

(http ://www.divokevino.czl0303/index.php)

Nedlouho po svém příchodu se Petr Cincibuch stal čle nem redakce, v letech

1969 - 1971 jejim odpovědným redakto rem. Přispival především milostnou lyrikou .

3. 8. 3. Ladislav Landa

S Divokým vínem jsou bohužel spojena jména čtyř auto rů , kteří zemře l i

p ředčasně. Vedle Václava Hraběte , Jana Čecha a Šárky Smazalové to byl

podivuhodný talent Ladislav Landa (1948 - 1965, obé Praha), jeden z nejmlad ších

pražských beatniků, který vytvořil básnické dílo již v šestnácti letech (sic) a je hož

tragický odchod byl pro českou poezii nepochybně velkou ztrátou. V Divokém víně se

středoškolák Ladislav Landa uvedl v čísle 4/64 básní Balada Magdaleně , jejíž valivý

rytmus stroje a tragickou , směšnou vyprázdněnost vztahu rasa a jeho zestárlé,

ukoptěné ženy jako by psal autor se životními zkušenostmi čtyřicátníka.

Ladislav Landa byl v šestnácti a půl letech ve škole nespravedlivě obviněn a

zemřel po požití cyankáli v altánku školní zahrady. Jeho rodina emigrovala koncem

šedesátých let do Kanady. Landovy básně publikovalo Divoké víno i posmrtně , v roce

1969 mu vydalo sbírku Básně .

3. 9. Rok 1 9 6 5

Rok 1965 byl pro Divoké víno zlomovým. Jednoznačně prokázalo, že má své

místo na trhu : během jednoho roku stoupl jeho náklad z jednoho tisíce na pět a

večery poezie , které časopis pořádal , se za využití plné divácké kapacity konaly

pravidelně každý týden. Silné pozice časopisu využila redakce hned zkraje roku , kdy

prvním číslem obeslala všechny střední školy v republice, aby oslovila co nejv íce

čtenářů .
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Časopis už nachází pevnějš í podobu. Převažujícím i texty byly básně ,

v poměru zhruba čtv rt i novém byly publikovány také kratší prozaické útvary,

p ředevším povídky. Ještě stále se objevují rozhovory: v čísle 1/65 s básnířkou

Vladimírou Čerepkovou , v čísle 2/65 s americkým básníkem Allenem Ginsbergem.

Rozhovor Václava Hraběte, Emila Machálka a Ludvíka Hesse s americkým básníkem

Allenem Ginsbergem na str. 16 a 17. Allen Ginsberg p řil e těl do Prahy z Havany 19.

února 1965 a hrál, zpíval a recitoval nejen v pražské Viole, ale i ve skle pě Klubu

poezie v Krejčího ulici (, ..zpíval nekonečnou píseň s je dnoduchým stále se

opakujícím textem: .Heriom na móši vá, hariom na móši vá ... " Rytmus udával malými

čine/ami.) http://www.divokevino.czl0403/index.php

Ginnsberg také přijal pozvání na besedu do libeňského divadla S . K.

Neumanna. Mladým básníkům vyprávěl , že ho z Kuby vyhostili, protože d ěl al

milostné návrhy Castrovu ministrovi. Obrázek, který Ginsberg nakreslil Ludvíku

Hessovi , jsem zařad i l a jako obrazovou p řílohu Č. 5.

Ve stejném čísle se v Divokém víně poprvé objevuje básník, noviná ř a

komentátor deníku Práva Pavel Verner , jehož první dopis redakci cituji:

"Vážená redakce,

bylo mi ctí dostat jako jeden z prvních do rukou 1. číslo Divokého vína. Úžasně se mi

líbí a přichází mi právě vhod . Píši již dva roky poezii a setkávám se s nelítostnou

kritikou pánů lektorů v literárních redakcich. Všichni do jednoho vytýkají mým básním

úžasnou nesrozumitelnost. Celkem mě to překvapuje, protože já jim zase úžasně

rozumím. Při pročítání Divokého vína jsem zjistil s nemalou radostí, že mnoha

básním také nerozumím. Skýtá se tedy zde možnost jakéhosi debutu, ještě jsem totiž

poe zii nepublikoval. Posílám vám tedy několik básní a prosil bych o otisknutí. Pavel

Verner, Česká Kamenice." (DV 2/65, 30 s.)

S tímto Vernerovým názorem zajímavým způsobem rezonuje kritický dopis

Kamila Bednáře , který tam , kde mladý Verner poloradostně , poloironicky nacház í

"úžasnou nesrozumitelnost", vidí názorovou a uměleckou rozbředlost a redakci

pobízí k větší kritičnosti ve výběru textů : "Hledej te pochopitelně to, co vás spojuje, ale

nezapomeňte, že to, čím se lišíte , je také důležité, ve většině situacíještě důležitější. tt

(DV 3/65 , 9 s.)
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3. 9. 1. J iří Žáče k

Dvěma básničkami Lamentace a Rybá ř sen debutoval v osmém čísle roku

1965 Ji ří Žáček "Někdy na jaře 1965 mi padl do ruky výtisk naprosto neznámého

časopisu . Kdo z mladých, začínajících autorů by neužasl? Přes často citova né hes lo

"Mládí vpřed! " byly všechny tehdejší literární časopisy vůči literárním greenhornům

důkladně opevněny - a tady si parta bláznivých kluků a holek, sdružená do jakéhosi

Klubu Mladá poezie, vydává neortodoxní časopísek, který už na první poh led vypa dá

mladě! ... Troufl jsem si obeslat redakci několika básničkami - a ejhle, dvě z nich se

objevily v čísle 8/65. První publikovaná báseň autorovi zdesateronásob í útlé

sebevědomí - a mně vyšly hned dvě! ..... Tak js em našel svůj mateřský časopis,

kterým v 60. letech prošla pěkná řádka talentů . Možná i proto, že široko daleko žádný

podobný alternativní časopis nebyl k viděn í. Díky Pánubohu (nebo komu?) za Divoké

víno!" http://www.d ivokevino.czJ0904/index.php

Lyrický a satirický básní k, redaktor a autor knih pro děti Ji ř í Žáček se narodil

roku 1945 v Chomutově , ale od d ětství žil ve Strakonicích. V roce 1963 absolvova l

průmyslovku ve Volyni , po ukončení stavební fakulty ČVUT v Praze bydle l ve

Vlašimi. V letech 1974-91 p ůsobil jako redaktor poezie v nakladatelství

Československý spisovatel, poté v nakladatelství Carmen, mezi lety 1992 - 94

v časop i s u Vlasta . Od té doby je na volné noze.

Žáček je mistrem jazyka a jedním z prvních a utorů , kte ří vdechli nový život

vázanému verši. Jeho hlavním trumfem je hravost a vtip a ačko l i jeho poe zie

v posledních letech znate l ně hořkne , gró žákovské trucradosti ze života zůstává .

Jiří Žáček je autorem více než třicet i titul ů pro dospělé (včetně knížek

aforism ů , bajek nebo fejetonů) a pětat řicet i sbírek pro d ěti - zvláštně jeho prvotinu

Aprílovou školu z roku 1968 osobně pro jej í lehké a intel igentní verš pokládám za

zcela geniální.

Jiří Žáček také překládá (Jacques Prévert, Guillaume Apollinaire, Milan Rúfu

etc .), píše divadelní pohádky a tvo ř í pro televizi. Naposled mu na j a ře vyšla sbírka

fejetonů Jak jsem potkal mořskou pannu

4 . dubna uděl ila nakladatelstvi Albatro s J i římu Žáčkov i cenu za celoživotní

dílo, kterou p řevzal z rukou svého prvního nakladatele Ludvíka Hesse.
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3. 9. 2. Vladimíra Čerepková

Nejen s Divokým vínem, ale především s poetickou vinárnou Viola je spojena

nedlouhá pražská existence beatnické básnířky a prozaičky Vladimíry Čerepkové

(Praha, 1946 - zajímavostí je , že se narodila ve stejný den jako Ludvík Hess.)

Vlad imíra Čerepková patřila mezi nejsvobodomyslnější umělce šedesátých let,

napříkl ad na středn í škole keramické v Karlových Varech vydržela jen jeden rok.

S vlastní poezií vystupoval a na text-appealech již jako šestnácti letá. Úzce se přátelila

s Ji řím Ostermanem , přes něhož také poznala s Ludvíkem Hessem. Do Divokého

vína p řispívala od roku 1966 do roku 1969, kdy s manželem Juanem Fernandem,

bolivijským novinářem , emigrovala do Francie. V témže roce ji vychází první sbírka

Ryba k rybě mluví (titulní báseň otisklo Divoké víno č. 1-2168), druhá s názvem Ztráta

řeč i vyšl a v roce 1973. V roce 2001 vydala sbírku Básně shrnující její tvorbu ze

sedmdesátých a z osmdesátých let.

3. 10. Rok 1 9 6 6

Především kvů li práci na divadelní realizaci surrealistické básně Milana

Nápravníka Obestín vyšla v roce 1966 jen dvě čís la Divokého vína. Důkazem

uvolněných poměrů a šéfredaktorových schopností je umístění tiskové reklamy do

časop i s u. Hessovi se podařilo zařídit reklamu na edici knih o hudbě a hudebnin na

rok 67 Gramofonového klubu a reklamu na Československé aerolinie (s destinacemi

pouze po územ í ČSSR) ve výši 1.260 Kčs.

V druhém čísle t řetího ročníku Divoké víno poprvé otisklo básníka Karla Sýse,

který se velmi rychle stal jedním z klí čových básníků časopisu . S půvabným textem

Song o rakoluský knajpě nad řekou plného odbojného , vzdorovitého, nakažlivého

tuláctv í se představuje Jan Vyčíta l. Posledním z trojice talentů roku 1966 je básník

Jaroslav Holoubek.

3.10. 1. Karel Sýs

Rodák z Rychnova nad Kněžnou Karel Sýs (1 946) byl jední m z politicky

angažovaných normalizačních básníků. V době , kdy mnozí jeho kolegové ze

šedesátých let nesměli publikovat a jiní byli v emigraci, p řijal a svědomitě naplňova l

roli jednoho z oficiálních básníků .
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Karel Sýs vystudoval na pražské VŠE zahraniční obchod (1970) a v letech

1970-74 pracoval jako referent pro obchod se zámořím . V roce 1974 nastoupil do

redakce jediného kulturně-poli t ického týdeníku Tvorba , v němž vedl kul turní rubriku .

Po vzniku literárního týdeníku Kme n (1985) byl jeho šéfredaktorem. Do Kmenu

p ří značně psali ti spisovatelé středn í a mladší generace (kupř . právě Petr Cincibuch) ,

kte ří by sice změnu poměrů uvítali , ale přek ročit nebezpečnou mez si netroufli. Po

roce 1989 musel odejít, zkoušel vydáv at erotický časop is a nyní podniká.

Talent Karla Sýse přitom vysoce p řekračuje druholigové protěžované básníky
(

70. a 80. let (Ivan Skála, Jan Pilař) , jak dokázala hned první Newton za neúrody

jablek (1970) ovlivněná Skupinou 42 a Nezvalem. Karel Sýs vydal celkem osm

básnických sbírek. Je stále členem KSŠ a kandiduje za ni v nadcházej ících

parlamentních volbách.

3.10. 2. Jan Vyčítal

Zpěvák , muzikant, kreslí ř , karikaturista, humorista, leader skupin Greenhorns

a Zelenáči a skvělý textař (např. To tenkrat v šedesátom osmom) se narod il v roce

1942 v Praze. Do Divokého vína přišel ve 24 letech a uvedl se vlastními variacem i na

klasické pohádky O Červené Karkulce, Dlouhý , bistrooký etc. Divoké víno ho

představilo takto : "Živí se grafikou, kreslenými vtípky a pivolínem. Jelikož rád vypráví

lidem pohádky, zcela jiné než ty, které otiskujeme, požádali jsme ho, abychom ušetřili

za sazbu, a ručně psanou voničku rovnou od Staropramene. " (DV 2/67, str. 1)

Záhy se stal členem redakčního kruhu, koncem šedesátých a počátkem

sedmdesátých let měl na starosti kreslený humor. Byl to Jan Vyčítal , kdo přes svou

přítelkyni získal Divokému vínu redakční místnost v ulici V Jirchářích .

3.10.3. Jaroslav Holoubek

Jaroslav Holoubek se narod il v Nové Vsi u Chotěboře na Českomoravské

vrchovině v roce 1946. Po ukončení studia historie a sociálních věd na UK pracoval

jako archivář, knihovník, fasádník nebo skladník , než se mohl věnovat novina řině .

Poté psal do různých literárních a kulturních periodik , působ il jako reportér Mladé

fronty, šéfreportérem Týdeníku Story.

Od roku 1977, kdy debutoval básnickou prvotinou Úžas, mu vyšlo dalších 11

sbírek. Jeho básně charakterizuje používání mytologických motivů a určitý radostný
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naivismus. Kromě poezie se věnuje i próze, naposled vydal monografii zpěváka Karla

Černocha , píše i povídky , p řekl ád á především z angličtiny a sám je překládán do

řady jazyků . Jaroslav Holoubek kromě jiných získal v roce 2001 Evropskou cenu

Franze Kafky za literaturu .

3. 11. Rok 1 967

Čtvrtý ročník Divokého vína patří k těm nej lepším . Kromě poezie se objevuje

několik ve lmi zajímavých próz, např . fi lmový scénář Danie ly Fischerové Života běh

v Č . 3/67 (ilustrované fotografií zkrouceného filmového pásu) nebo povídka Václava

H raběte Horečka v DV 5-6/67. Odbornou prózu zastupuje obsáhlá stať Umění a

psychoanalýza dr . Mi lana Nekonečného, publikovaná v prvních třech číslech .

Z osobností, které Divoké víno p ředstavilo čtenářům , bych ráda zmínila

básnířku Zoru Wildovou a fotografa Pavla Hudce Ahasvera .

3.11.1. Zora Wildová

"Je Zora Wíldová nejlepší česká básnířka?" ptá se provokativně Ludvík Hess

v úvodníku internetového čísla 15/05. Ačkoli Zora Wildová publikovala čas to už

v šedesátých letech a dnes patří k autorům , kteří spolupracují s obnoveným Divokým

vínem, nikdy se s nikým z redakce osobně nesešla. Po telefonu s ní Ludvík Hess

mluvi l jedinkrát v únoru 2005, aby jí řekl, že jí považuje za nejlepší ženskou autorku

Divokého vína. Jinak komunikují písemně.

Zora Wi ldová je v každém případě nejtajemnější česká básnířka, protože ji

podrobně nezmiňují žád né prameny. Od Ludvíka Hesse jsem se dozvěděla , že Zora

Wildová vystudovala FAMU , ale u filmu nezůstala , pracovala v knihovnictví a

v distribuci filmů. Dnes je v důchodu.

Její nechuť k veřejnému vystupování se dá vyčíst např . z básně Brýle:

.Nejzv é ctev ěi ž ! z mého já/ jsou na mém neprůbojném nose/ podnikavě nablýskané

brýle." http://www.divokevino.czl1505/wildova02 .php

Jednu z vrcholných básní Zory Wildové Statečnost je chlebový štít na dveřích

přikládám jako přílohu Č . 3.
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3. 11. 2. Pavel Hudec Ahasver

Pavel ( někdy také Pavo l, dnes pětašedesátiletý fotograf je rodákem ze

slovenského Kysaku) Hudec byl jedním z prvním absolventů katedry fotografie na

pražské FAMU (1970), jeho první výstavu v pražské Nekázance zahajoval už ale

v roce 1965 Bohumil Hrabal. Jeho velkou vášní bylo cestování - odtud Ahasver.

Výrazně na sebe upozornil j e ště na škole snímky z okupace, a to i v za hra n ičí.

V 70. letech nesmě l publ ikovat, proto fotil zejména zátiší ve stylu Josefa Sudka. Je

mistrem reportáže, ale fotí i přírod u , portréty (zejména domorodců ze svých cest),

dráždivé jsou jeho erotické snímky. Pavel Hudec nevystavuje často ani dnes,

pos ledn í velkou výstavu mě l před čtyřm i lety ve Fotogalerii Pasáž v Lucerně .

V Divokém víně publikoval už v čís le 4/65 (jedinou fotografii) , ale teprve

dvojčíslo 5-6/67 mu poskytlo zásadní prostor , počínaje obálkou s portrétem

vyjeveného , uculujícího se starce . V čísle dále otiskuje nejen ryze dokumentární

snímky (Láska v hospodě) , ale i stylizované a velmi sexuální ateliérovky Objet í nebo

Muž a žena na pohovce nebo surrealistickou fotografii - koláž Autoportrét s tvářemi

Kafky a van Gogha na stěnách . Svůj patrně nejznámějš í snímek (Hudcova vlastní

babička ozdobená květy) publikoval fotograf v čísle 2/69, na jehož obálce se objeví

neméně známá dospívající .cik áne čka" , dále v čísle pak třeba ležící žena ve

vysokém stadiu těhotenstv í nebo detail prsu jako chleba . Pavel Hudec spolupracuje

s Divokým vínem až do ukončen í jeho činnosti , poslední větší cyklus fotografických

po rtrétů mu vyhází v DV 7/71 .

Do Divokého vína přispíva l i jako autor povídek.

3. 12. Rok 1 9 6 8

V dvojčísle 1-2/68 se na stránkách Divokého vína objeví první polemika:

redakce ji otevřela kolem knihy Krhútská kronika, jej íž autor Ervín Hrych se měl

částečně "inspirovat" u (byť nikdy nevydané) stejnojmenné knihy prvorepublikového

spisovatele T. R. Fielda (vlastním jménem Bohdana Šumavanského). Redakčn í

komentář se stavěl na Fieldovu stranu, otiskl například jeho varovnou báseň na

Hryc hovu adresu ("Ervín Hrych/ spáchal hřích/psal, co slyšel/od jiných".)

http://www.divokevíno.cz/1405/field.php#x01

Spor uzavře la redakce o číslo později ve Fie ldův prospěch .
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V pátém čísle se objevil a rozsáhlá báseň Strýc Jan básní ka a sochaře

Jaroslava Kovandy. Kovanda založil roku 1996 ve Zlí ně literární časopis a na počest

Divokého vína ho nazval Psí víno.

Reakcí na srpnový vjezd spřátelených vojsk bylo zvláštní vydání Divokého

vína Č . 7/68 s obálkou s motivem samopal ů Jana Vyčíta l a a stránkami dramaticky

rám ovan ými červenou linkou, které vyšlo témě ř ihned po 21. srpnu . Od jiných číse l

se lišilo nejen aktuálností , ale i rozsahem (vyšlo jen na osmi stránkách) a také tím , že

básníci kromě (Vlad imíra Holana, který báseň "Nep řáte l ů m" posla l redakci přes

Vladimíra Justla , a autora Balady každodenní Karla Tomana) publikovali anonymně .

Ludvík Hess dnes doká že určit jen autorství některých básní (nap ř. Heleny Pěkné) .

Čís l o ilustruj í Hessovy fotografie z 21. srpna z rána od Rozhlasu a ob rázky

Jan a Vyčítala .

Vosmém čís le také Pavel Jasanský publikoval své petrovské sn ímky

Boh us lava Reynka jako doprovod Reynkových básní.

Na podzim vyšel také první kalendá ř Divokého vína, který nahradil deváté

čísl o ročn íku.

Insp irována francouzským časopisem Harakiri (1960 - 1986) vyda la redakce

monotematické čís l o černé ho humoru DV 10/68. Básně dodaly pouze dva autoři (Jiří

Žáček a J i ří Oul ík), prózu Jana Černá (povídky Poslední množina a Laskavý vrah .)

Zbytek čísl a tvo řily vtipy Jana Vyč ítala , Vladimíra Renčína , Vladimíra Jiránka , Ado lfa

Borna a dvojice Burda - Vrbata a koláže Vladimíry Čerepkové a Zdeňka Plačka,

publ ikován byl také převzatý humor. Fotografie jsou z dílny Pavla Jasanského.

3. 12. 1. Jana Černá

P ředevším se ale čtená řům Divokého vína představila pražská bohémka Jana

Černá: "Od rána/ dneska/ Pánbůh drmolí/ ptáky nebeské/ k nevydržení ušil brní.!

Snad/ už ho někdo vyslyší/ a/ konečně/ho ukřižuje. " (DV 1 - 2/68, 1 s.)

Dceru Mileny Jesenské a jednu z nejuhrančivějších postav pražského

uměleckého podsvětí p řivedla do Divokého vína "lektorka" Johana Kohnová v roce

1968. Vzhledem ke špatné sociální situaci byla Jana Černá jedním z mála autorů ,

.kte ré Divoké víno honorovalo. "Mnozí.... přicházeli, aby pomohli Milenině dceři Janě

v j ejí slo žité situ aci. Pravda, mnoho nepořídili, j ejich předsta vy o tom, jak si má člověk

život uspořádat, byly představám, které měla Jana, příliš vzdáleny. Ne vždy to Janě
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vycházelo, zapletla se do nesnází s rodinou, přáteli i úřady, a musíla uplynout léta,

než na lezla vyrovnaný život po čtyřech manže lstvích, jednom roku vězení (za

nedostatečnou péči o dítě byla pro "hrubé porušení povinné péče" , pozn. aut.) a po

desetiletích vnitřního nektia». " (doslov J. R. Černého k německému vydá ní knihy

"Milena Jesenská", Manheim: 1985. 137 s.)

Jana Černá se narodila v roce 1928 architektu Jaromíru Krejca rovi a jeho

manželce, přítelkyni Franze Kafky a významné noviná řce Mileně Jesenské. S matkou

ovšem žila jen do 11 let, protože Jesenská byla hned roku 1939 zatčena gestapem

jako odborářka a zemřela po pětiletém vězně ní v Ravensbrucku. Jana vyrů s tala u

dědečka , cho lerického léka ře , a chodila na gymnázium. Když v jej ích devat enácti

letech zemřel, zdědila po něm slušné jměn í. Milion korun ale dokázala během dvou

let utratit. Bídu a samotu za háněla alkoholem a sexem. Od roku 1949 se přidává k

pražskému undergroundu , především tedy k Egonu Bondym . Začíná žebrat a krást,

je vězněna pro potulku. Bondyho opouští kvůl i druhému sňatk u (s Milošem Černým),

celkem se vdává čtyři krát a porod í pět d ětí pravděpodobně třem různým mužům . Za

špatnou péči o dítě je také odsouzena do věznice v Pardubicích . Jej í poslední

man žel Daniel Ladman byl veřejně neznámý do 19. května tohoto roku (!), Ludvík

Hess ho představil v aktuáln ím čís le 22/06 . O dvanáct let mladší výtvarn ík Ladman

s Černou žil do její smrt i v roce 1981. Tehdy jí srazilo auto.

Tak velký prostor nevěnuji J aně Černé bezdůvodně . Jednak její prózy

(především reportáž z vězení Otisky duší a "rubrika" lidských osud ů V malé růžové

za h radě ) tvořily prozaickou páte ř Divokého vína první poloviny roku 1968, jednak jí

Divoké víno v roce 1969 vydalo knížku Adresát Milena Jesenská (viz dále) . Ukázky

z ní vycházejí v DV 6/68.

Společně s Janou Černou vstupuje na stránky Divokého vína svými iron ickými

texty i její tehdejší manžel, doktor fílosofie Ladislav Lipanský.

3. 13. Rok 1 9 6 9

První číslo roku přináší výběr současné britské poezie z antologíe The Mercey

Sound vydaných Penguin Books roku 1967 v překladu Pavla Bernarda. Na tomto

místě bych ráda zmín ila překladatelskou činnost Divokého vína.

Již ve třetím čísle časopisu se objevily dvě básně mladých východoněmeckých

autorů v překladu Věry Provazníkové, ale pozornost redaktorů se od literatury
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sovětského bloku záhy p řenesl a na literaturu západní. Divoké víno se poměrně

důkladně věnuje p řeklad ům součas ných Američanů (8/68,9/70, 7/71), ale obj evují se

překlady z němčiny , italštiny, ruštiny, polštiny atp.

Z němčiny překládá p ředevš ím Ludvík Hess (R. M. Rilke, B. Nobis, T . Seelich,

F. Ch .Dellius , M. Moser) , na a ng ličtin u se specializují J iř í Hanuš (L. Ferlinghetti),

Bohumil Mánek (J. Dickey , R. S. Thomas), Jaroslav Holoubek (S. Beckett ) nebo

Vladimír Merta - i toho zajíma li p ředevším ame ričtí beatnici. Zvláště v prvních

ročn ích bývají překlady uvedeny bez překladatele (S. Plathová, D. Levertová).

Nejvýznamnějším p řeklad atelem Divokého vína byl bezesporu Vladimír Kafka .

O deset let starší Kafka se s redaktory Divokého vína seznámil už v roce 1964 na

jednom z prvních večerů poezie v Krejčího ulici. Pro Divoké víno p řeložil například

Pau la Célana, Selomo Tanaie, Jeana Cassoua, Juliama Tuwima, ale i mnoh é další.

Vladimíra Kafku také Ludvík Hess podezřívá z psaní lesbických veršů pod

pseudonymem Díta Rozkošná (od č.7/70) .

V této souvislosti by neměly zapadnout dva texty, které naopak v češti ně

vytvořili dva cizinci. Prvním byl Tunisan Hafed Bouassid , druhým Angličan Robert B.

Pynsent, dnes významný bohemista a hístorik literatury na University of London .

Povídka Hafeda Bouassida s názvem Dialog o jednom hlase o mladém gigolovi byla

na svou dobu tak skandá lní, že Ludvík Hess otištění rozmýšlel : ,,Próza Hafeda

Bouassidy popisující milostnou živnost mladého Araba mi připadla do té míry

výrazná, že jsem ji s částečnými obavami z prudernosti čtenářů po jistém váhání

přece j en otiskl." http://www.d ivokevino.czl1905/index.php

3. 14. Rok 1 9 7 O

.Prořesionalizace" Divokého vína, kterou míním pozvolný přechod od

středoško l s ké ho časopisu tisknutý na "na koleně" po standardní literární časop is ,

pokračuje od čísla 4/70 pozvánkami na sklenku vína se členy redakce. Pravidelné

"posezení při v í n ě" se koná každou středu ve vinárně Klub na Starém Městě .

Časopis také informuje o poetických pořadech a na rozdíl od čísel z poloviny

šedesátých let, které infoservis občasně také přinášely , standardně uvádí program,

cenu a hodinu začátku p řed staven í. Jedním z anotovaných pořadů byly Vánoce

v srp nu Vladimíra Merty pořádané k druhému výroč í okupace. Vladimír Merta také

v Č . 4/70 p řispěl básněmi a fotkami.
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Od osmého čísla pak redakce zve milovníky poezie zve na p řed staven í do

Divadla v Nerudovce.

Poslední číslo roku 1970 pobaví celostránkovými karikaturami členů redakce

autora zvaného Haďák. Prostor vyhrazený kreslenému humoru se v Divokém víně

zvětšuje . Zatímco po založeni časopisu byly vtipy spíše výjimkou, počátkem

sedmdesátých let již v tiráži příbývají jména kreslířů: kromě zmiňovaného Haďáka je

to samozřejmě člen redakce Jan Vyčítal, dále Vladimír Barták, Vladimír Jiránek, Adolf

Born, Jan Bernát, Bohumil Kandler nebo Stanislav Holý. vývoj v Divokém víně tak

odpovídá oblibě, které se v šedesátých letech a na přelomu děl sedmdesátých let

kreslený humor těšil.

3. 15. Rok 1 9 7 1

Sedmý ročník Divokého vína lehce inovuje obsah. S novinkou p řicház í hned

první číslo : rubrika Zbylnámblin je určena textům , které pro nízkou kvalitu nebyly

zařazeny . Kromě vyloženě špatných příspěvků ale redakce p řet ísk uj e nap ř . kouzlo

nechtěného ve čtenářských dopisech nebo absurdní korespondencí s úřady kvůli

povinným výtiskům.

Druhou novinkou je od druhého čísla rubrika Erotický démon.

Domnívám se, že verše "Protáhneš si kostru líně/ dobře víš co kouzel/ v klíně!

každá holka chová! A tak v moci zde máš měl zaslepený průjmem vášně! stíhám

začít znova. u autora Eduarda Váni za zřízení satirické rubriky zcela jistě stály.

V číslech 6 - 8,9/71 vychází obsáhlý text Milana Nakonečného "Leonardo da

Vinci ve dvojím světle psychologické analýzy". Fotografický cyklus zachycující

romské děti z ulice publikuje v číslech 6/71 a 8-9/71 Jiří Andrle.

Možná vůbec nejvtipnější obálku všech ročníků nese poslední dvoj číslo roku

8-9/71, které zobrazuje šéfredaktora Ludvíka Hesse, jak krmi slona. Pobavený

úsměv nad fotografií však brzy zhořkl , protože první číslo roku 1972 bylo sice ještě

vytištěno, ale rozeslat předplatitelům je už Ludvík Hess nestačil.

3. 16. Konec Divokého vína

Ludvíka Hesse zatkla policie na počátku roku 1972 a podle jeho slov si již

dnes nevybavuje proč. Byl umístěn do vazební věznice na Ruzyni, poslední číslo DV
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1/72 zapečetěno v tiskárně. Co se s výtisky stalo, se neví. Ludvík Hess tak možná

vlastní poslední dvě zachovalá čísla .

Z Ruzyně byl šéfredaktor propuštěn po dvou měsících. Protože si vězeňskou

zkušenost v žádném případě nechtěl zopakovat , peč l ivě kontroloval své veřejné

aktivity , aby normalizátorům nezavdal sebemenší p ř í činu k opětovnému zatčení.

Krátce hlídal automobilové parkoviště a pak nastoupil do Státního statku JZD Ostnice

jako krm ič krav. Tam ho vyhledala skupina benešovských středoškoláků soustředěná

kolem studenta střední zemědě lskou školy v Benešově Františka Beneše, dnešního

majitele Filatelistického muzea v Klimentské ulici v Praze a významného filatelisty.

Bene š a jeho p řáte lé chtě l i vydávat "nové" Divoké víno a p řišli Ludvíka Hesse

poprosit o pomoc. Ten skutečně redigoval první dvě čísla Almanachu mladých

a u to rů, jak se "nové" Divoké víno jmenovalo, ale jen neoficiálně , proto je v tiráži jako

vedoucí reda ktor uveden František Beneš .

Redakce Almanachu tvoři la poměrně zajímavý sociálně - politický vzorek své

doby. Působi l zde například Ivo Šmoldas, který dnes připravuje televizní diskusní

pořad , a také několik dět í politicky činných rodičů, jako Miroslava Mocová, dcera

šéfredaktora Rudého práva, dcera generálního prokurátora Alena Kruphauerová

nebo Bohuslava "Bobina" Chňoupková , jej íž otec pracoval nejprve řídil

Českos l oven ský rozhlas , pak byl velvysl ancem ČSSR v Moskvě a nakonec se stal

ministrem zahraničních věcí.

Paradoxně právě přítomnost prominentních dcer se stala Almanachu

osud nou . Jejich aktivita v neoficiálním literárním časop i se vzbudila pozornost rod ičů ,

jež se záhy přesunula na list samotný, na což reagoval Ludvík Hess u kon čen ím

spolupráce s redakcí. Poté vyšlo ještě poslední čís l o Almanachu 2/75, které ale až na

publikování nezavedených autorů nemá s Divokým vínem nic společného .

Z autorů Divokého vína se do Almanachu nepřesunul až na tři výjimky (Václav

Hásek, Miroslav Huptych, Zdeněk Lebl) nikdo. Za nové (vesměs o několik let mladší)

autory budu jmenovat Radka Johna, Zdeňka Riegra, Jana Nebeského, Lenku

Chytilovou nebo Jana Vedrala.
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3.17. Almanach mladých autorů 1974 a 1975

Zatímco ještě počátkem sedmdesátých let jakoby se Divokého vína změna

poměrů netýkala , Almanach mladých autorů 1974, a p ředevš ím 1975 je již plně

"znormalizovaný".

Tohoto pohrobku Divokého vína vyšla celkem t ři č í s la , jedno v roce 1974 a

dvě o rok později. Zde je na nutné podotknout, že Č . 2/1975 již nep řipravoval Ludvík

Hess a je zde uváděno pro úplnost a v jistém smyslu také jako ironická tečka za

činností Divokého vína.

Duchovní linii Divokého vína (milostnou lyriku, experimentální poezii, p řeklady

z mladé západní literatury, autorskou fotografii) ještě drží Almanach mladých a u torů

1974. Čísla z roku 1975 jsou již halasně přizvukují staronové kulturní politice

socialistického Československa.

Almanach po vzoru Divokého vína také existoval při Klubu (zde p ři Klubu

mladých autorů v Benešově) , kde ho také tamní Krajský výbor SSM vydával při

příležitosti literárních soutěží, resp. jako program text-appealů .

Ještě Almanach mladých autorů 1974 s krásnou fotografií domorodého dítěte

Jiřího Andrleho na obálce a absencí politiky dávalo naději , že odkaz Divokého vína

bude možné udržet. Ovšem již zde se objevila básnická skladba Jana Vojáka

Obrázky z žuly: "Zrodil se Bohatýr/jeden je Nikolaj/ druhý Vasil/ fašounel dost jsi se

lidstva už natrápil....1 Bohatýr, sluníčko jasné/ jeden je, dva, tisíce, statisíce jsou

bohatýrů,! osvobodili už Berlín , svobodné jsou Čechy..00) (Almanach mladých autorů

1974.6 s.)

V prvním Almanachu roku 1975 dokonce Jan Vedral publikoval báseň "David

z Belfastu", která se dá vykládat jako protirežimní: "Malý Davidi postává mezi

odpadky,! dojat až k slzám/ dojemností slzotvorné bídy,! mozek přepůlen/ argumenty

obušku.! .. . Až příliš mnoho Goliášů/stahuje dnešek obručemi. " (Almanach mladých

autorů 1975. 9 s.)

Ovšem na obálce Almanachu mladých autorů 2/1975 již vyšla fotografie

spřáteleného vojáka nad velkým nápisem Sláva sovětské armádě osvobodilce.

Fotografii , stejně jako další snímky čísla s identickou tematikou, Almanachu zapůjči l

Ústav marxismu - leninismu ÚV KSČ . Obsah časopisu plně koresponduje s grafickou

podobou. Báseň Tam na Slavíně si připomíná padlé vojáky, názvy dalších d ěl hovoří

jasně: Kladeni vencov, Praha 1945 nebo Pohladnice z Oswiecsimu, V Povídce bez
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názvu se vypráví p říběh sudetského vojáka wehrmachtu, který je za vlastizradu

sp rávně odsouzen k přes ídlení do Německa . Dlouhou básnickou skladbou Gloria

Vitae oslavující děti , které si staví z písku hrady, zatímco dospělí elektrárny, se tak

na dlouhou symbolicky uzavírá život Divokého vína v české li teratu ře .

3. 18. Klub (Mladá) poezie a večery poezie

Klub poezie vznikl souběžně s Divokým vínem v září roku 1964. P řihl ášky do Klubu

přineslo první číslo časopisu 1/64 a z členských příspěvků se hradilo nejen vydávání

časopisu, ale i pořádání klubových večerů poezie. Klub také vydával knihy (viz níže)

a ukázky z nich tiskl na stránkách časopisu. Přes časopis si také čtená ři mohli knihy

u Klubu objednat. Od Č. 5/65 se jeho název změnil z Klubu poezie na Klub Mladá

poezie , a to kvůli odlišení od Klubu přítel poezie (byť se proti možné záměně

ohrazoval : ,, 5 Klubem přátel poezie máme společný pouze záje m o poezii." (DV 5/65,

16 s.)

Počet členů se stabilně pohyboval kolem 1 000, nejvíce (5000) č lenů měl

Klub v roce 1965.

3.18.1. Kritické názory na text-appealy

Páteří činnosti Klubu (Mladá) poezie byl právě večery poezie, kombínovaná

hudebně-poetická pásma. Konaly se pravidelně a často, nap ř . od zá ř í 1964 do ledna

1965 jich bylo šestnáct, v roce 1965 dvacet pět.

Tento v polovině šedesátých let velice oblíbený formát vymyslel zakladatel

poetické vinárny Viola Jiří Osterman . Večery poezie nejčastěji tvo řil a básnická a

hudební pásma českých i zahraničních autorů (od renesance po současnost) , ovšem

velmi často měly podobu text-appealů. Tzv. .text'áky" se staly skutečnou intelektuální

módou a běžně se stávalo , že na text-appeal došlo třeba na odpolední taneční

zábavě ("čaji ") . Proto měly své kritiky , a to i z řad Klubu (Mladá) poezie. Tehdejší

redaktor Divokého vína Ivan Rossler je označil za "devalvaci poezie" a se svým

názorem nebyl sám . Teoretik literatury Miroslav Červenka nap ří klad v knize Živé

slovo odpovídá Vladimíru Justlovi na otázku, zažil-Ii někdy v prostoru mluveného

slova něco zahanbujícího , takto: "Neprofesionální recitátoři šedesátých let deroucí se

skrze svůj výkon ke smyslu básně. " (Justl , Vladimír: Živé slovo,1 . vyd.Akropolis :

Praha 2004. 13 s.)
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Ve stej ném duchu otázku zodpovídá otázku i p ředn í česká odbornice na

umělecký přednes Marta Hrachovinová, a sice, že "interpretace poezie a prózy nikdy

nebyla zálež itostí masové kultury. A kdykoli se k tomu chýlilo , bylo to je n k její

škodě. ft (Justl , Vladimír: Živé slovo, 1.vyd. Akropolis: Praha 2004. 137 s.)

3. 18. 2. Přehled scén večerů poezie

Večery poezie se odehrávaly na n ěkoli ka různých scénác h.

V roce 1964 se pásmem z dopisů a básní Michelangela Titan a č lověk

začínalo ve sklepních prostorách Krejčího ulice 4. Do dvou místností se vešlo až

sedmdesát mladých milovníků poezíe, především středoškolá ků , a večery poezie se

zde pořádaly minimálně jednou , někdy i dvakrát týdně . Vystupujícími byli nap ř .

Ludvík Hess nebo Emil Machálek, za hudební složku jmenuji např. Michala Tučného ,

který ovšem hrál na bicí a nezpíval. Pořad ate lé často zařazovali i renesanční a

barokní hudbu. Kvůli protestům nájemníků si pořady již od roku 1965 musely hledat

jinou scénu.

Po krátkém působení v sálku Městské knihovny jim vyšlo vstříc Divadlo S. K.

Neumanna, které mladým básníkům poskytlo prostory hereckého klubu.

Největší přízeň ale večerům poezie věnoval Pionýrský dům v Ka rlíně v čele

s ředitelem Otou Magetem, který slovy Ludvíka Hesse bez ohledu na politickou

obezřetnost "p ustil absolutně všechny. ft Maget půjčil Hessovi v divadle vlastní

komůrku , kam si mohl zvát mladé autory , příjemná byla i možnost telefonovat na ú čet

podniku . Atmosféra v Divadle byla velmi tvůrčí : "Vedle zpíval Jiří Kom, amatérské

divadlo Škleble hrál Petr Novotný, ještě dál zkoušeli Greenhorni anebo Petr a Jan

Spálení. "

Následným místem básnických večerů byl Klub v Michalské, sklep um ístěný

v průchodu mezi Malým náměstím a Michalskou ulicí. Zde se konal např. 5. března

1970 vzpomínkový večer na Václava Hraběte k pátému výročí jeho úmrtí 1970 nebo

Vánoce v srpnu zpěváka a básníka Vladim íra Merty, jejichž premiéra se konala 26.

srpna 1970 a které reflektovaly druhé výročí okupace.

Poté, co byl Klub na Starém Městě z technických d ůvod ů na p řechodnou dobu

uzavřen , se večery poezie od 19. listopadu roku 1970 přesunuly do malého sálku v

Nerudově Č . 32 , kde se pravidelně konaly každý čtvrtek od osmi hodin a jejichž
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program dramaturgicky zaj i šťova l Jan Rosák, pozd ěji Michal Lorenc. Podle Ludvíka

Hesse mělo divadélko jedinou nevýh odu , "muselo se tam do kopce."

3. 18.3. Obestín Milana Nápravníka

Možná nejvýznamnějším počinem Klubu (Mladá) poezie byla divadeln í

realizace surrealistické básně zakladatele pražské poetické vinárny Viola Milana

Nápravníka Obestín v roce 1966. Jednalo se o vů bec první pražské divadelní

představení, které se uvádělo v kostele , zde v kostele Sv. Kate ři ny . Báseň recitova l

Jiří Osterman, který původně uváděl ve Viole americké beatn íky (A. Ginsbe rg, L.

Ferlinghetti , G. Corso) a který z ní musel z politic kých d ůvod ů odejít. Rukopis

Obestína získal Osterman přímo od jeho autora , televizního dramaturga Milana

Nápravníka. Přednes Jiřího Ostermana dopln ila zpěvačka Eva Olmerová. Navzdory

velkému úspěchu bylo představení po několi ka dnech a zhruba deseti reprízách

kulturním odborem Národního výbo ru zakázá no. Ostatně již za dva roky básník,

prozaik a surrealista Milan Nápravník, který často spolupracoval například

s Vratislavem Effenbergerem, emigroval.

4. Divoké víno na internetu

"K vydávání internetového Divokého vína mě v roce 2002 nesporně přiměl

Vítek Novák. Jednoho dne se mě otázal: " Vy ještě nemáte zřízenou internetovou

dom énu Divoké víno?" A tak se stalo , že jsem 19. září 2004 oslavil 40. narozeniny

Divokého vína jako jeho staronový vydavatel." http://www .hess.czld ivoke-vino .html

První internetové číslo Divokého vína DV 1/02 vyšlo 19. listopadu 2002. Na

rozdíl od Divokého vína šedesátých let není www .divoke vino .cz apriorní platformou

pro mladé autory, ač i ty zde Ludv ík Hess publ ikuje. Jejich práce ovšem slouží

především jako protiklad k básničkám bývalých Hessových "mladých básníků " let

1964 - 1971. Na stránkách www.divokevino.cz tedy Hess srovnává poezii

šedesátých let s tou , kterou ti sam í auto ři píší dnes, pl ši-l l ještě : "Nejraději ze všeho

jsem, když mohu přetisknout básničky téhož autora z šedesátých let a přidat k nim

tvorbu současnou. Tenhle kontrapunkt považuji za výlučnost dnešního časopisu. "

http://www.hess.czldivoke-vino.html
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Ani na internetu neopomíná výtvarnou složku, zde ve formě četných

obrazových příloh , které opět skládá částečně z fotografií původn ích , částečně z

nových. Fotografie dokumentárního charakteru (portréty básník ů, dokumentace míst

spjatých s historií časopisu ) snímá Ludvík Hess sám.

4. 1. Struktura webových stránek

Každé číslo Divokého vína na internetu se skládá z něko lika stabilních částí.

V úvodníku Ludvík Hess jednak představí aktuální čís lo , jednak připomene vybrané

období z historie Divokého vína šedesátých let. Úvodník bývá bohatě doplněný

fotografiemi, někdy se zde objeví Iink na p ří s pěvky , které došly po uzávěrce ,

případně na jiné aktuality, např. básn ické soutěže , pozvánka na autorský večer etc.

Stránky jednotlivých čísel jsou od sebe barevně odlišeny.

Na levé straně pod logem Dívokého vína jsou pak uvedeni autoři šedesátých

let a autoři současní. Do čísla 6/03 je Ludvík Hess uváděl společně v jednom

sloupečku, nyní je již rozděluje na ,,60. (70.) léta" a "so učasnou tvorbu".

Pod jmenným seznamem lze nalézt přílohy (fotografie , obrazy) a informace

(profil časopisu a nabídka loga výměnou za reklamu) .

V Č . DV 16/05 se objevila rubrika Objev Divokého vína, jejíž prostor Ludvík

Hess rezervuje pro nejvýraznější nové talenty. Proto také není využita v každém

čísle .

Od čísla DV 12/04 rozšiřuje stránky staronová rubrika Erotícký démon , kterou

od čísla DV 1/05 doprovází rubrika Poetický démon, kouzlo nechtěného.

Důležitou částí každého čísla je archiv v levé části stránky. Pod barevnými

čtverci se skrývají linky na d říve vydaná internetová č í s l a Divoké vína.

V pravém horním rohu se čtenář může doklikat do diskuze, archivu, hledání

nebo tiráže. Hledání má ovšem samostatný řádek i uprostřed levé strany obrazovky a

neomezuje se jen na stánky www.divo kevino.cz. ale nabízí celou oblast internetu.

Obecně mohu říct , že stránky Divokého jsou velmi p ře hledné , decentní a

uživatelsky příjemné.

Součástí webových stránek Divokého vína jsou i linky na spřátelené servery

(např. Britské listy , Host , Obrys/Kmen, Český rozhlas stanice Brno, Festival

spisovatelů Praha, Větrné mlýny nebo na autorské stránky Ji řího Žáčka.)

Webmasterem časopisu je Vít Novák.
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4. 2. Periodicita, čtenost, financování

Divoká vína na webových stránkách vycházejí vždy k 19. dni každého druhého

měsíce , čímž navazují na odkaz t iš těného časopisu (první číslo Dívokého vína vyšlo

19. září 1964). Na internetu je technicky jednodušší vydávat nová čísla pravidelně ,

takže na rozdíl od ča sop i s u šedesátých let vychází internetové Divoké víno

pravide lně.

Za prv ní rok existence (do čís la 7/03) uvádí Ludvík Hess 10646 vstupů na

stránky). Po třech a pů l letech existence navštíví stránky www.divokevi no.cz každý

den průměrně dvě stě čtenářů .

Provoz www .divokevino.cz financuje jeho šéfredaktor Ludvík Hess sám.

V minulosti požádal o grant Ministerstva kultury, ale částka na pokrytí provozních

nákladů (cca 100000,- Kč) mu nebyla udělena .

4. 3. Autoři www.divokevino.cz

Ani na webu neustoupil Ludvík Hess ze zásady původ n ího Divokého vína dát

prostor co největšímu množství autorů s tím, že jejich příspěvky nemusejí nutně

odpovídat jeho osobnímu vkusu. Proměnlivá kvalita publikovaných textů (ale i

výtvarných děl) samozřejmě úzce souvis í s počtem autorů , kte ří během obou období

časopisem prošli (za sedm let tehdy a čty ři roky nyní celkem 479), ale také s jeho

zací len ím na mladé talenty. Pokud by Divoké víno k publikaci vyžadovalo pouze

autorské dílo nejvyšší kvality, popíra lo by samo sebe, protože až na pár výjimek (L.

Landa, Z. Wil dová) musejí i velmi talentovaní autoři k vrcholu tvorby dozrát.

Pokusím se nyní provést srovnávací analýzu autorů www.divokevino.cz a

Divoké ho vína 1964 - 1971.

4. 3. 1. Analýza autorů Divokého vína 1964 - 1971

Na stránkách Divokého vína publikovalo mezi lety 1964 - 1971 celkem 360

samostatných autorů (nespecifikovaný počet a utorů vystupujících pod umě leckým

jménem relativistická skupina RES jsem byla nucena počítat za jednu jednotku).

Z toho to počtu publ ikovalo 20 autorů fotografie , 23 prózy, 17 překlady , 9

kreslený humor a 12 jiná výtvarná díla, 3 autoři otiskli dramata nebo jejich čá st i, 4

publicistické č i odbo rné útvary a 1 autorka filmový scénář . Autorů , kterým Divoké

víno otisklo jednu a více básní, bylo celkem 280.
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(Pokud byl ně který autor č i nný ve více oblastech , např. v próze a překladu ,

přičetla jsem ho ke každé oblasti zvlášť . Proto součet autorů jednotlivých složek a

všech autorů dohromady nesouhlasí.)

P řevažujícím literárním žánrem Divokého vína let 1964 - 1971 byla poezie,

která se na jeho stránkách v porovnání s uměleckou prózou objevila více než

desetkrát častěji.

Co se týče výtvarných d ěl , fotografie byly publikovány zhruba dvakrát častěji

než jiná výtvarná díla (kresby a grafiky) nebo kreslené vtipy.

4. 3. 2. Analýza autorů www.divokevino.cz ve srovnání

s Divokým vínem 1964 ·1971

Na stránkách www.divokevino.cz uve řej n il Ludvík Hess od 19. listopadu 2002

do 19. května 2006 celkem 296 jmen. V 178 případech se jedná o bývalé autory

Divokého vína let šedesátých , nových jmen zde nalezneme 11 8.

Z nich 102 publikovalo poezii, 2 p řeklady , 9 uměleckou prózu a objevi la se

také 1 publicistka. O výtvarnou složku se postaralo 8 výtvarníků a 6 fotografů .

Poměr poezie: próza se na www.divokevino.cz od poměru v šedesátých letech

zásadně neměn í.

Vraťme se nyní k autorům šedesátých let. Jen 31 z nich spolupracuje

s nynějším obnoveným Divokým vínem , což z počtu 360 au torů znamená méně než

desetina . Ostatní autoři (147) jsou zastoupeni pouze archivními díly.

Podíváme-Ii se na zastoupení autorů z genderového hlediska, zjistíme, že na

www.divokevino.cz vybral Ludvík Hess 97 žen a 199 mužů (z nových au torů je to 42

žen a 76 mužů) , což je lehký posun od poměru ženských a mužských autorů

v Divokém víně let 1964 - 1971 (103 žen na 257 mužů .) Tyto informace uvádím spíš

k obecnému zamyšlení nad zastoupením jednotlivých pohlaví v umění a zdů razň uji ,

že Ludvíka Hesse z žádné p ředpojatost i v ů či ženským autorkám nepodezřívám .

Naopak Ludvík Hess již v šedesátých letech své mladé umě lce d ůsledně označova l

za básníky a básnířky .

4. 4. 3. Staronoví autoři Divokého vína

Z oněch 31 autorů, kteří navázali na svou činnost v Divokém víně p řed

čtyřiceti lety a pokračují na internetu, a pominu-Ii Ludvíka Hesse a jeho pravidelné
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úvodníky, jich poměrně málo publikuje prav id el ně . Sporadicky se objevuje nap ří klad

kostýmní výtvarnice a loutká řka Helena Pěkn á , která kdysi vyhrála literární soutěž

Divokého vína. Z dalších autorek se Ludvíku Hessovi podařilo kontaktovat Zoru

Wildovou , jež relativně pravid elně publikuje nové básně od čísla 15/05, nedávno

vyšla současná tvorba Markéty Hejné (21/06).

Od čísla 1/02 pravidelně p řis p ívají Petr Cincibuch a J i ř í Žáček , jehož hravá

poezie po čtyřiceti letech znatelně ztěžkla . Na ukázku uvedu pár verš ů z básně

Periferní blues: "Člověk je občas trop jak železničn í přejezdy! jak vymlácený

železničn i přejezdy! Už nemáš sílu zírat na h vězdy! Kdo zkejs ne na ztraceným

zaplivaným předměstí! na mizerným a zaplivaným předměstí! ten nemá nárok na sny

o štěstí/ Život ti zatlouká den za dnem hřeby do hlavy! máš hlavu jako cent a tělo

bolavý/ A žádný expresy tu nestaví.u

(DV 5103 , http://www.divokevino.czl0503/zacek.php)

Zajímavostí je , že Jiří Žáček i p ři tvo rbě do internetového časopisu dlouho

odmítal používat internet a básně Ludvíku Hessovi faxoval.

Jednou nebo dvěma básněm i pravid el ně přispívá Pavel Verner (od Č . 4/03),

jehož tvorba se za čtyřicet let ustálila na hranici sice velmi vtipné, ale konstrukce:

"Byl jeden dědečekz Moravy! kterého bavily nemravy! kdyby rád mravy/ byl by

dnes zdravý/ HIV dědečekz Moravy. "

(DV 5/03, http ://www.divokevino.czl0503/verner.php )

Umělecký vývoj prodělal i Karel Sýs, jehož současná (výborná) tvorba místy

překračuje hranice pornografie. Na druhou stranu je Karel Sýs jediným básníkem

"starého" Divokého vína, který píše vášnivější milostnou poezii než v mládí, a soudě

podle množství a frekvence příspěvků , bude i básníkem nejplodnějším .

V číslech 11/04 a 12/04 se vrací Jaroslav Holoubek, v posledním roce se

objevuje Miloň Čepelka s milostnými básněm i ze své sbírky Mandel sonetů , hned

v prvním čísle (1/02) fejetony publikoval Michael Třeští k .

Ze dvou nejvýznamnějších výtvarných umě lců Divokého vína (Pavla Hudce

Ahasvera a Pavla Jasanského) se s novou tvorbou vrátil je ten druhý, v č . 1 0/2004

publikuje širokoúhlé snímky klidného Botiče . Pavel Hudec Ahasver se stal součást í

arch ivu a aktuálně otiskl jen reklamu na antikvity své dcery na Malé Straně . Z bohatě

zastoupených kreslířů se na www.divokevino.cz vrátil jen Miroslav Barták (č.2 1 /06)

Kompletní seznam autorů www.dívokevino.cz včetně rozlišení na "minulé" a

" so učasné" tvoří přílohu č.2.
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4. 5. Konec Divokého vína na internetu

Internetové Divoké víno je projekt časově omezený. Ludvík Hess ho

rozplánoval na dvacet sedm čísel (v době odevzdání této bakalářské práce právě

vyšlo číslo 22/06) , což přímo souvisí s obsahovou osou srovnávání minulosti a

současnosti. " Ve chvíli, kdy skončí moje vzpomínky, skončí i www.divokevino.cz.1t

vysvětlu je Hess. Poslední pravidelné čís l o 26/07 by mělo vyjít 19. ledna 2007. Na 4.

února 2007 připravuje mimořádné dvacáté sedmé čís lo , kterým bude Almanach

Divoké ho vína. Te n se momentá lně připravuje v ti štěné podobě .

5. Nakladatelská činnost Divokého vína

o vydávání knih uvažovala redakce od počátku čin nost i , v čís le 7/65 dokonce

uvádí následující ediční plán: básně Heleny Pěk né a Emila Machálka, Nevlastní

lásky Ludvíka Hesse, Uměn í nemilovati Petra Cincibucha, Chorobopisy Johany

Vondřejcové-Kohnové a texty Václava Bárty včetně před pokládané ceny 3.- Kčs.

Žádná z knih nakonec nevyšla.

Vydání se ovšem dočkaly následující čtyři publikace: Básně Ladislava Landy,

vzpomínková kniha Jany Černé Adresát Milena Jesenská, sbírka magických rece ptů

Doctoris lohannis Fausti Magia Innaturalis a sbírka Ráno mod řej š í veče ra Ji ř í h o

Žáčka .

5.1. Ladislav Landa: Básně

Beatnické Básně mladého Ladislava Landy s ilustracemi Pavla Jasanského

vyšly čtyři roky po básníkově smrti v roce 1969 nákladem 1 000 výtisků . Landovy

verše ale Divoké víno publikovalo již mezi lety 1965 až 1967.

Její rozšířené vydání připravilo pod názvem Malá slabost v kolenou - Pocta

Ladislavu Landovi v roce 1998 pražské nakladatelství Bystrov a synové. V doslovu

sbírky zmiňuje Vladimír Bystrov obtíže s vyhledáním Landových textů , které se p římo

týkají i Divokého vína: n Proto že jsem věděli, že právě dvouměs íčník pro mladou

literaturu Divoké víno , dodnes žádným podobným časopisem nepřekonaný, koncem

první po loviny šedesátých let uveřejnil Landovy verše, snažili jsme si ho také vypůjčit,

ale v Náro dní knihovně České republiky někdo všechny ročníky ukradl a paradoxně

se zachovaly pouze rok 1968 a rok 1969, které zřejmě jako většina uměleckých
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cesoois ů z oněch let byly "ukryty" mezi libri prohibiti, takže nenechavý sběratel se

k nim nedostal."

(Landa, Ladislav, Malá slabost v kolenou. Bystrov a synové : Praha 1998 .131 s.)

Na Bystrovovu vzpomínku reag uje Ludvík Hess v Divokém víně 7/03 :

" . ' .tento významný novinář nazval Divoké víno časopisem dodnes žádným

podobným nepřekonaným. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl Divoké víno

obnovit. " (http://www.divokevino. czl0703/index.php)

5. 2. Jana Černá: Adresát Milena Jesenská

Nejdiskutovanější knihou Divokého vína je kniha vzpomínek Adresát Milena

Jesenská . O své matce zača l a psát Jana Černá v druhé polovině šedesátých let a

,Jen zčásti staví na svých vzpomínkách: Janě bylo jedenáct let, když matku zatkli, a

byla dvanácti/etá, když se v Pečkárně spolu viděly naposledy. " (Če rná - Krejcarová,

Jana : Adresát Milena Jesenská. Prah a 1991. Ed i ční poznámka Marie Jiráskové, 141

s.)

Jana Černá dodala knihu Divokému vínu jako rukopis, který se dod nes

bohužel nedochoval. Vyšla v nákladu tisíc výtisků v gra fické úpravě Pavla

Jasanského.

Odborné prameny poměrně běžně uváděj í , že kniha skonči la ve stoupě , nap ř .

právě zmíněný doslov Marie Jiráskové: "Bohužel kniha už z normalizačních důvodů

nemohla být dis tribuována, o Mileně Jesenské se opět nesmělo psát (a když, tak jen

hanlivě). " (Černá - Krejcarová, Jana: Adresát Milena Jesenská. Praha 1991. Ediční

poznámka Marie Jiráskové, 142 s.)

Toto tvrzení Ludvím Hess vyvrací s tím , že většin u svazků si kou pili čtenáři

Divokého vína . Ještě v prvních číslech roku 1971 vychází v Divokém víně upozo rně n í

na zbylé výtisky.

5. 3. Doctoris lohannis Fausti Magia Innaturalis

Třetí kniha Divokého vína Doctoris lohannis Fausti Magia Innaturalis (Divoké

víno , Praha: 1970) byla připravena v úzké spolupráci s doktorem Milanem

Nakonečným, Hessovým vysokoškolským profesorem psychologie, který také

v Divokém v í ně publikova l. V 16. a na počátku 17. století se často vydávaly mag ické

grimoáry, které zpracovával y rituá ly ob řadné magie . Mezi nimi vyniká dílo tradičně
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připisované doktoru Faustovi, základ středověké démonologie a ceremoniální magie,

které bylo v českém prostředí š í řen o jako .Hóllenzwanq",

"Magia innaturalis je magickou projekcí faustovského typu středověkého

člověka, noeticky i existenciálně neukotveného, osamoceně hledajícího a

vkládajícího svou bolestno u víru v transcendentno do děsivého osudí

démonologického experimentu. Náš ediční záměr j e zacílen do téhož směru, do téže

faustovské dimenze lidské osobnosti, v níž bytuje subtilní a prchavá, ale věčná touha

po extatickém dotyku s transemprickými světy. II (Nakonečný , Milan: Edičn í poznámka

k českému vydání. Divoké víno : Praha 1970.)

Výpravnou a na svou dobu exkluzivní publikaci (vázanou v kůži a d řevěné

dýze) přeložil významný český hermetik a znalec ceremon iálni magie František

Kabelák a ručně napsa l Karel Danda . Kniha byla vydána v nákladu tisíc kusů a dnes

se v antikvariátech prodává za mnohatisícové sumy.

5. 4. Jiří Žáček: Ráno modřejší večera

Vydání básnické prvotiny Jiřího Žáčka řadí Ludvík Hess mezi nejvýznamnějš í

poč i ny časopisu . Ráno mod řej ší večera (Divoké víno: Praha 1970) se stalo první

Žáčkovou sbírkou pro dospělého čtenáře . Již zde se projevuje typický žákovská

schopnost dělat si z poezii legraci a zároveň se ji obdivovat. P řed stav í pro sebe

typické útvary jako popěvek a aforismus, odvážně rehabilituje vázaný verš, rým a

sloku. Sbí rku insp irovali jeho oblíbení Rimbaud a Appoli anaire, ale i umělecká

produkce divad la Semafor.

"Představil se vším, co tvoří jeho přednosti a zvláštní místo v generaci:

s milostnou horečkou v krvi a mlékem hvězd ve vlasech .. II charakterizuje knihu

slovník Čeští spisovatelé 20. stol, Československý spisovatel: Praha 1985. 71 9 s.

5. 5. Antologie Divokého vína

V čís le 18/05 ohlásil Ludvík Hess p řípravu výpravného souboru "toho

nejlepšího z Divokého vína", Antolo gie Divokého vína. Již hotový je layout a maketa

čtyřsetstránkové pub likace pod grafickým vedením Pavla Jasanského. Kniha by měla

čítat dvacet sedm kapitol vytištěných po vzoru Divokého vína šedesátých let ve dvou

barvách (černé a okrové) na křídovém papíře formátu 200 x 207 mm v celop l átě né

vazbě .
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Antologie bude obsahovat básně , grafiku a fotografie nejlepších básníků a

výtvarníků Divokého vína včetně srovnání jejich tvorby minulé a současné , které

doplní talentovaní mladí autoři. Projekt momentálně brzdí výběr nakladatelství.

Po jednání s Klubem čtenářů a s Albatrosem se reálně jeví dvě možná: SPN,

jehož majitel František Talián je bývalým básníkem Divokého vína a s Ludvíkem

Hessem o vydání Antologie jedná p růběžně , a Národní knihovna, jejíž ředitel

Vlastim il Ježek je s Ludvík em Hessem také v kontaktu. Financování Antologie pod

SPN je stále nejasné, pod prestižní hlavičko u Národní knihovny ho bude Ludvík Hess

muset zajistit sám. Protože si ale Hess není jistý d is t r i b učním i možnostmi obou firem,

je projekt Antolog ie Divokého vína stále ve stadiu příp rav .

6. Závěr

Z podrobného studia sedmi ročník ů t i štěného Divokého vína ze šedesátých let

a dvaceti dvou internetových čísel jsem vyvodila následující.

Ačkoli není pochyb o významu Divokého vína v letech 1964 - 1971 jako

platformy pro mladé autory, jeho celková umělecká úroveň se nedá vyvodit

z příspěvků , které jsou dnes publikovány na adrese www.divokevino.cz. Množství tří

set šedesáti jmen tehdejších autorů je totiž záchrannou sítí i pastí , neboť je p říl iš

vysoké na to, aby zaručilo kvalitu všech příspěvků , a zároveň se v něm kvalitní

příspěvky dají najít zaru čeně vždy. Jak jsem podotkla dříve , snaha o absolutní kvalitu

samozřejmě nebyla cílem Divokého vína 1964 - 1971, nicméně pokládám za důležité

zmínit, že archivní část webových stránek časop is u se nedá považovat za

reprezentativn í.

Zároveň jsem však p řesvědčena o tom, že právě existence dnešních

internetových stránek zpětně dokládá význam tehdejšího Divokého vína, neboť

kontinualita znamená přesah , který každý výj imečný umě lecký projekt potřebuje , ať

se jedná o přesah přes čtyřicet let historie , p řes několik básnických generací, přesah

z literatury do výtvarného uměn í nebo ti ště n ého časopisu do virtuální sítě .

Ačkol i z bývalých autorů Divokého vína dnes na www.divokevino.cz publikuje

slabá desetina , nemyslim si, že tento ojedinělý projekt setkávání a slévání se

bývalého s přítomným selhal. Naopak se domnívám , že právě tito umělc i jsou

důkazem úspěš nost i ideje otevře ného literárního prostoru, který jim pomohl vyrůst.
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Velmi rozurnna mi piipada soucasna struktura casopisu zalozena pledevslrn

na vzporninani nez na patran l po novern jako v sedesatych letech. Osobne si na

dnesnirn Divokern vine cenim prave reminiscence na minulost (obzvlaste

v uvodnicich sefredaktora a vydavatele Ludvika Hesse) , protoze soucasnou tvorbu

jsme narozdil od te minute (a natoz kvalitni minute) obklopeni. Proto rozumim i

docasnosti Hessova projektu , ac mi bude v nabidce literamlho internetu schazet.

Do rnnivarn se, ze vytyceny ell bakalaiske prace, tedy podrobna konfrontace

Divokeho vin a ze 60 . let a soucasnosti , byl splnen.

7. English summary

This bachelor's work pursues the activity of the literary magazine Divoke vino

in the 1960 's and nowdays.

The literary magazine Divoke vino was founded in 1964 by a group of four

seventeen-year-old middle school students as a basis for young non-established

authors . As it was the only magazine to give the publication posibility to young people

at the time , ma ny significant poets , writers, but also photographers and artists started

to pub lish the ir wo rks here (e.g. J. Zacek, P. Verner, L. Landa) . Many figures from

Czech underground also associated here, lead by Milena Jesenska 's daugh ter Jana

Cerna .

The leading personality of the magazine has always been its chief-edito r

Ludvik Hess.

Though Divoke vino had always awoided political themes, its activity was

pulled up forcibly in connection with the change of political situation in

Czechoslovakia at the beginning of 1972, and its chief-ed itor Ludvik Hess was

arrested . This event ended up the first of Divoke vino 's two periods of existence .

The other one started in 2002 when Ludv ik Hess decided to renew the

magazine 's activity on the internet. This time, it is not meant to publish new young

authors primarily (though they do appear on its web sites regularly) but its task is to

compare Divoke vino's 1960's authors' writings to their present work. This literary

project has no analogue on Czech web sites .

That gives Divoke vino an exceptional position in Czech literature.
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