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KULTURNÍ TIP
Spojené státy nedávno opět rozhýbal spor
mezi zastánci Charlese Darwina, podle
nichž se lidstvo přirozeně vyvinulo z nižších forem života, a jeho odpůrci, kteří věří,
že bylo stvořeno s nějakým inteligentním
záměrem. V bezvěreckém Česku se zpravidla hádáme o přízemnější věci, ale přesto
by nám nemělo uniknout, že tu byl konečně dovydán Darwinův vrcholný spis O původu člověka. Svazek, jenž s tímto titulem
vyšel v nakladatelství Academia roku 1970,

Láska podle
Darwina

Novoroční týden není dvakrát bohatý na koncerty, takže tentokrát vybereme pár zajímavých
hudebních novinek z produkce nejvýznamnějšího tuzemského alternativního labelu Indies
Records. Iva Bittová je autorkou jedné z nejpříjemnějších loňských českých desek Elida,
titul The Party, který připravila v závěru roku
spolu s DJ Javasem (alias Janem Vašínem), je
ale z docela jiného soudku. Technohousový DJ
Javas namíchal dvanáct skladeb z repertoáru
různých světových elektronických hudebníků
a Bittová přidala improvizovaný vokál. Přiznejme si sebekriticky, že tohle doporučení přichází
pozdě – pro silvestrovský večírek by se album
hodilo daleko lépe.
K rozjímání nad zasněženou krajinou je vhodnější nová deska moravského muzikanta a skladatele Vladimíra Václavka Ingwe. Pokračuje
jím jeho spolupráce s čínskou zpěvačkou Feng-jün
Song, ostatně skladby, kde se dostávají ke slovu
oba dva stejnou měrou, patří k nejlepším. Přelévání vln tónů a hudebních ploch má pěknou atmosféru, oproti tomu písně, v nichž Václavek deklamuje doprovázen kytarovými běhy, působí možná
až moc kazatelsky. I když slova, která si hudebník
vypůjčil třeba od Antonína Přidala nebo básníka
Federica Garcíi Lorcy, mají své kouzlo.
A na závěr dva záznamy živých koncertů. Dechno kabaret Traband ohlásil dlouhou koncertní
přestávku, fanoušci si ji mohou zpříjemnit poslechem alba 10 let na cestě, severočeská parta
Už jsme doma pro změnu rekapituluje titulem
20 letů.

První česká premiéra nového roku se jmenuje Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí. „Současná, přiměřeně suchá, lehce absurdní
filmová tragikomedie o středně velkém českém
nádraží v létě,“ přibližuje dílo jeho producent Jiří
Konečný. Film vznikl jako adaptace divadelní hry
Reného Levinského ve společné režii Pavla Göbla a Romana Švejdy. Děj se splétá z mnoha nitek,
postav a epizod, kterým dá počáteční impulz
zpráva o smrti posunovače Franty Bláhy, jenž se
upil k smrti. Ve skutečnosti došlo k záměně s jeho bratrem, to ovšem dlouho netuší ani Bláhova snoubenka Gábina. Vztahy mezi nádražáky,
úniky před despotickým kontrolorem Evženem
Dekou, který na dráze nestrpí ani kapku alkoholu, ale v závěru se zřídí, jak zákon káže, zápasy
nádražní fotbalové ligy… Obsazení téhle komedie
prodává tvář Jaroslava Duška v hlavní roli přednosty stanice, sekundují mu méně známí herci
jako třeba Slovenka Petra Beoková nebo Polák
Ryszard Doliński.

Rozsáhlá retrospektiva Woodyho Allena na obrazovkách ČT se pomalu blíží do finále a snímek
Konec podle Hollywoodu (ČT 2, pondělí 21.20)
patří k jeho nejlepším z poslední doby. Důvěrně
známé prostředí natáčení filmu obsadil Allen rozverným příběhem neúspěšného stárnoucího režiséra, který nečekaně dostane nabídku režírovat velkorozpočtový film o New Yorku. Z nervového vypětí ho ale postihne těsně před natáčením poměrně
nepříjemná věc: psychosomatická slepota. Jeho
agent ho uklidňuje, aby si s tím nedělal hlavu. „To
nevadí. Viděl jsi ty filmy, co se dneska hrají?“ A tak
se Val pustí do natáčení, k jehož hladkému chodu
zrovna nepřispěje ani čínský kameraman. A jak to
dopadne? Neprozrazujme vše, snad jen to, že francouzská kritika je opravdu nadšená…

Zcela jiný šálek kávy než česká nádražní veselohra
bude další premiéra tohoto týdne, americké drama Důkaz. Spojuje je snad jen to, že obě vznikly jako adaptace divadelní hry, v druhém případě dokonce ověnčené Pulitzerovou cenou z roku
2001 (dramatik David Auburn). V americkém filmu sledujeme mladou ženu Catherine, která se
stará o svého otce matematika. Genialita a šílenství se u něj projevují v podobné míře a Catherine
musí zjistit, co po něm podědila ona sama.

A pokud byste v novém roce rádi začali něčím
romantičtějším, pusťte si ve středu film Čtyři pírka (ČT 2, 20.00). Jak může získat zpátky úctu muž,
který odmítl narukovat za krále, otec jej zavrhl
a snoubenka opustila? Zbývá mu jedině vydat se na
nejnebezpečnější možnou cestu.
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Přímo proti Allenovi na prvním kanále (22.10) začíná 39dílný cyklus krátkých filmů Příběhy železné opony. Průvodcem bude písničkář Jaroslav
Hutka a první díl Dráty, které zabíjely nás zavede na komunistickou hranici střeženou elektrickým proudem, nášlapnými minami a ozbrojenými
zabijáky se psy.

– VŠ –

MIMOCHODEM
Za mého dětství bývali rodiče o Silvestru
někde na flámu. Já jsem zatím doma
poslouchala z rádia socialistické estrádní
šprýmy, bylo mi velmi smutno a věřila jsem,
že se někde beze mne odehrává úžasná
slavnost. Později jsem o Silvestru hleděla

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ

Berlín: Zachraňte
Palác republiky
Jen málokde na východě se stalo, že by budova symbolizující komunistickou totalitu byla po pádu železné opony zbořena a na jejím místě vyrostla kopie
zámečku, který tu stával kdysi. Na podobnou rošádu
se právě chystá Berlín a ne všem je to po chuti.
Secesní zámeček na začátku hlavního berlínského
bulváru Unter den Linden přežil bombardování druhé
světové války relativně ve zdraví, přesto jej v roce 1950
čekala demolice. Důvod byl politický: stavba tehdejšímu politbyru příliš symbolizovala pruskou éru, zavrženou část vlastní historie. Čtvrt století pak na ploše
velikosti 27 fotbalových hřišť mašírovaly vojenské přehlídky, než se začalo stavět znovu. Obrovská budova ve
funkcionalistickém stylu dostala název Palác republiky a až do pádu zdi v ní fungoval parlament a národní komora NDR. Právě tady bylo přijato v srpnu 1990
defilé o připojení východní části Německa k západní.
Již měsíc poté však stavbě poprvé zazvonila
hrana: specialisté v jejích zdech naměřili nebezpečné množství azbestu a rozhodli o jejím uzavření. Sanace se protáhla až do roku 2003 a zbyla po
ní jen hrubá stavba a klíčová otázka, co s palácem
teď? Německá vláda si už krátce předtím nechala od
mezinárodní komise vypracovat expertizu. Doporučení znělo jasně: palác zbourat a na jeho místě
postavit novostavbu s fasádou někdejšího zámečku, jež by pojala tři stávající muzea v odlehlých
částech Berlína, vědecké sbírky Humboldtovy univerzity. Tenhle nápad odhlasoval i Spolkový sněm.
Jenže současně s dlouhodobou vizí doporučili
experti také krátkodobé využití, než se dají věci do
pohybu. Této myšlenky se okamžitě chopilo několik nadšenců. Podařilo se jim zpřístupnit palác pro
veřejnost a na podzim roku 2002 tu začali pořádat kulturní akce. Do loňského listopadu, kdy byla
budova definitivně uzavřena, jich stihli celkem 916

zatajil českým čtenářům víc než pět set
stránek původního textu. Stejné nakladatelství je předkládá teprve nyní pod názvem
O pohlavním výběru. Editor svazku Stanislav Komárek se v úvodu dohaduje, proč
byla před pětatřiceti lety tato část klasikova
díla veřejnosti odepřena. Pohlavní výběr se
prý tehdy možná zdál z ideologického hlediska nepodstatný, možná se nenašel překladatel s náležitou odborností anebo o něj
neměli zájem knihkupci.
Nynější separátní vydání prospělo kapitolám o mechanismech erotické přitažlivosti v přírodě přinejmenším v poetickém
smyslu. Překlad Hany Mersault-Rejlkové,
jenž vznikl jako studentská práce na FHS
UK, je skvělý. Věda od roku 1871, kdy
Darwin toto své pozdní dílo vydal, pokročila a některá tvrzení poopravila, tím spíš
však vyniknou beletristické hodnoty textu.
Kniha se dá číst jako úžasný epos o lásce, antologie surrealistických básní v próze nebo nevšední experiment v žánru
zamilovaného románu – jenže ohromující invence všech těch bizarních zápletek,
milostných lstí a svádivých masek padá
na vrub vpravdě nadlidské, obecně biologické tvořivosti.
Galantní strategie, jimiž se příroda
pokouší přimět svá dítka k rozmnožování,
jsou od měkkýšů po primáty znepokojivě
podobné a člověk při četbě nemůže nepocítit, že se účastní stejného karnevalu.

Slavnost

Zbourat, nebo ne? Otázka, která rozděluje společnost.
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s počtem půl milionu návštěvníků. Mezi nimi třeba prý už od roku 1975 a míní, že tahle stavba Berlínu
koncert industriálních bohémů Einstürzende Neu- chybí stejně, jako by chyběly Praze Hradčany.
bauten nebo divadelní zpracování známé knížky
Ani on však zatím nedovede příliš srozumitelně
Berlín, Alexandrovo náměstí. Velký ohlas mělo také vysvětlit, kdo jeho vysněný projekt zaplatí. Zatímco přeproplouvání lodí po zaplavených prostorách paláce. stavba paláce by podle představ alternativců stála pouHolostavba náhle ožila alternativní kulturou.
hých 60 milionů eur, jeho zboření a vybudování „poloProto je logické, že si její přívrženci nechtěli zámečku“ přijde celkem na 730 milionů, což je v sounechat prostor vzít. S definitivním rozhodnutím časné ekonomické situaci Německa (a Berlína obzvlášť)
o zbourání paláce se letos rozpoutala vášnivá deba- opravdu hodně. Financování by mělo probíhat komta, která rozdělila Berlíňany na dva tábory. „Chce- binací veřejných a soukromých peněz (tzv. způsobem
me palác zachovat,“ říká Tom Raulien ze sdružení, Public-Private-Partnerships), kdo bude tím kýženým
které tu pořádalo kulturní akce, „ne z ideologických soukromým investorem, však zatím nikdo neví.
důvodů nebo z nějaké ‚ostalgie‘, ale proto, aby ve
středu Berlína zůstal prostor pro alternativní kul- Jan Kout
turu.“ Opačný názor má Wilhelm von Boddien ze Autor je studentem Evropské univerzity Viadrina ve
spolku pro znovupostavení zámku. Na zámek myslí Frankfurtu nad Odrou.
Q

na televizi s jinými dětmi a někdo malý řekl,
že by chtěl také být na té skvělé televizní
party. Nejstarší mu odpověděl: Ty jsi vůl. To
se přece natáčelo v červenci a všichni se tam
radovali za peníze. A ten malý byl smutný,
protože tohle nechtěl slyšet.
Pak už jsme na Silvestra směli ven
s kamarády, jenže málokomu to dalo víc
než otravu alkoholem. Skvělá slavnost se
zase odehrávala jinde, ale člověk se nevzdával naděje, že ji najde. A pak čas běžel
a bylo třeba na Silvestra odkládat malé
děti u rodičů, zamávat křídly a vyrážet za
ní do světa, ale to nejlepší vždycky někam
unikalo. A tak jsme zmateně protěkali
noci po silvestrovských večírcích a ráno
jsme si roztřeseni kocovinou a zklamáním
vyzvedávali děti.
Je nový rok 2006, tři hodiny ráno a já se
probíjím přes Karlův most. Vypadá jako při
invazi Švédů za třicetileté války, je posetý
střepy a opilcům zbývá ještě mnoho pyrotechnické munice. Mým jediným novoročním
přáním je dostat se zaživa domů. Ani letos
jsem tu skvělou slavnost nenašla a tuším,
že ji nenajdu nikdy. V naději mne udržuje
hlavně vědomí, že stamiliony obyvatel
zeměkoule ji této noci hledají taky, a stejně
nerozumně. Kdyby teď přiletěly mimozemské
bytosti a pozorovaly globální silvestrovské
veselí, řekly by si: Ti lidé jsou v šoku, asi
přestáli velké nebezpečí. Snad budou mít
klidný nový rok.
Tereza Brdečková

