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S J. A. Goytisolem o inspiracích ipanilské tvor,by
José Agustfn Goytísclo (1928) pochazt z rodínv bohaté naumaleck6

osobností -' jeho mlads! bratl'l; Juan a Luis, patl't dnas. ke stálícím ~.pa·
n1!lsk' prózy, pfieemf dilo .prvni! [manovaného bylo hojna pi'ekládano
i u, nás, José Agustfn se v~(lk v1!nuje v~hradn1! poezü, Snaft se o syntézu
dé]ín, ~ivots 's literatury, které [sou podle ni!ho nerozdi!litelné. Uvedl se
jii v roce 1955 sbtrkou Návrat, potom nastedovato ceíkem dvanáct knt!ek,
"z nichf zaUm poslednf Je pozoruhodny tKrá! !ebrák. Íe nosltelem l'ady
národních a mezinárOdních cen, pi'ekládá hlavni! z Ital~üny (Pavese, Unga.
retti, Quasimodo, ~ontalel, ale i z némñlny a rustíny (Brecht, lesentn aj.].
Redakéné se podllel také na antologiích souñasné katalánské a kubánské
poezle. Po!ádal jserri ha o rozhovor.

• V poslednl dob6 D6ktefí. katatán-
lUí tdrcl pfestall ps't spanelsky
.a zfejmi! z Ilstfch 'nacionálnich
pohnutek se ke l!teni\i'um obra-
cejf 'v rodné feiH. [ak tomo bylll
ve ,va~em pi'lpade?'

Otec mi:!! basklcké.a kubánské
pl'edky, v matcínych fllách kolova-
la katalánská krev, ale u nas doma
se vfdy mluvllo jen kasttlsky,' tak-
zvané »spanñlskv.« V tomto' jazyce
jsem se zaca! literárni! vyjadl'ovat
nejprve ja, potom i moji bratl'l Juan
a Luis.

• Barcelona, U'lmiliónové J mesto,
tvofí námetovou kostru vsech va-
sích knífek. Opravdu dech?

Tém1!r níkdy, vyjma jedné jedlné
'sbírky versü napsané s cüem zachy-
tit lidovou slovesnost zdej~ího re-
gíonu, »nehovorím« Ó fivote na ven-
kovi!. Lovcovy k'roky (1980 J, to jsou
umélecky ztvárnéné písné, které
jsem slysel, kdyz jsem sám nebu
s pi'Helem prozaikem RafaeleOl
Sánchezem Ferlosiem chodil na lov.

Na prvni pohled smel'ujete k to-
mu, co liter6rní kritika povazuje
za aki!nl. sociálni poezii ...
Má tvorba nesouvíst prtmc se spo-

)e~enskym déním. Lze to pozor-ovat
naprtklad ve sbírce O okolnostech
(1983 J, do ní:! jsem zai'adil i dva-
náct epígramü, které se jako sítua-
ce mohou v prübéhu déjín opako-
vat. Nlkdy jsem nepsal poeztí boju-
jrcí nebo povrchné angazovanou. Dá-
vam prednost socíélné krítíckému
versí, abych zobrazil spolaénost,
v ni:!· znovu dochází k ji$l,ym neo
pravostem a nesrovnalostem.

• Zalmy ve' ,,~tru, vydané jeste za
Franka rokn 1956, predstavufi
meznlk ve vfvnji spanelské pová-
lai!né poezie. PozDamena.la le
cenznra?

V poezil .bvto snazllI cenzuru obe-
jít, le~tli:!e autor sáhl k satii'e. Tím,
:le jsem c1toval blbll, mohl, jsem si

, dovol1t vlastné ~echno. Misto abych
nékoho oznaéll za vraha, pi!1 jsem
na ni!l chvalu, ale neukázal prstem.
Zesme~nl!ni le zpüsob, kterak nepn-
mo dískredttovat brulalní formy jedo
nánf a myslen], Ve skutecnosn jsem
s cenzurou poti:!a neme!. N'lkay mi
nevyllkrtU ledlnou báseii, Jeden verll.

• Ve Spani!lskn b"ylo ob'obl ~ultu
osobnostl zvláilí dlouhé. Pl'ipo-
meñme v táto sonvislostl archi-
tekturu oslavnjicl Prima de Ri·
vern (1923-1930) a Franciska
Franka (1938--1975) •••

V lednom z oni!ch calullovskych
epigraml1 si beru na mu~ku jlstého
nejmenovaného generála, jehof 50'
chy zdobí snad ka:ldé men~í ~pani!l·
ské mi!sto. »Ten ~eoerál byl v~emi
neoávldi!o I a pl'ec tu jelltA má jez-.3' ' .

• 'MAte utkvi!lé myllenky? Jnká sto-
'va a obrazy by mohly nellépe
vystihnout vali tvorbu?

Tvrdí to mnoho lidí a já budu
jen opakovat: nemyslím si, :fe [sou
poetická slova a celé verse. Gejzír
poezte vytryskne teprve tehdy, kdy;'¡
opustíme navykly zpüsob vyjadi'o-
vání. ~eknu·lI, :le je 'pet hodin, [de .
o vstu oznamovact. Básník, jakym

Za díktatury. kdyz 'jsme hovol'lh byl Lorca, by v~ak poznamenal ..•
o takzvanych objektívních pravdéch, a lo je práve ten ozvlá~tnAny jazyk:
jsem si uvádorml, 2e zlílefi na tom, »V pét hodlo odpoledne. I Bylo pl.'es-
kdo je vyslovuje. A tehdy jsem ¡', né pét hodín odpoledne. I Bfk tem-
svyrn pi'átelüm i'ekl: tohle nevvslo, né buñel u!, l'val v jeho l:ele I v pet
stavka se nezdajüa. Proé si nezaka- hodin odpoledne. I Gangréna u! se
zeme mluvít o objektlvních podmín-
kach, které jsou subjektívní, proto- J'

. 2e jsou nám vnucovanv predstavíte-
li re21mu? Zaka2me si mtuvít
o svych objektívních pravdách a pg.
me radll! o svvch subjektivních na-
zorech,' snad to uf pi'lllU! vyjde. Ta-
hle naruby obracena loglka nas
tenkrát pobavüa a také prtnutüe se
trochu zamyslet.

deckou sochu I poburuje ne svfml
krutymí einy / [akc splll proto, :le
byl v:!dy llpatny [ezdec.« D!ktátoll'i
se totlf rédl nechavajt zpodobñovat
v sedle, nebof si tak pl'lpadajl jako
bájní kentauñ,

• V básni Prelndium k D8zda'8nfi
generálnl stbca ze sbírky Král
febrák (1968) relat1vizujete prav.-
du do té mlry, al se adA. fakn
by se objektivita rodlla filtrern
zdánl. K i!emu mA spisovatel
upfit 8VOU pozornosf?

ma, rad~1 pí~u o prost~ch vi!cech,'
o tom, co se di!je v urcitém case a
na uréítém mtsté, kdykoll a kdeko-
Ú. Navío se mi' zdálo, :2e Oterovo a
Celayovo poselství nemüse takto
dospét k ~ir!llctenatské zakladni!.

• Pro!!?

Nalle barcelonská· skuplna se za-
jimala hlavné ' o .problematíku vzta
hO mezl splsovatelem . a ctenári.
V tomto sméru [sme mi!l1 na vec
jlnf nazor ne! kupl'ikladu vmcenre
Aíetxandre. On jako uéítel a stars;
pl'ítel nam. trpi!¡'¡V1! naznaéovel, fe
Ítteratura le pouhé sdélení. My tsme
se naopak domnívall, :fe je néco
víc: cesta k poznánl. '

, ,
poznonl
objevuje v dálce I v pét hodin od-
poledne. / Ach, strasnvych pAt ho-
din odpolednel / A na vsech hodí-
nách bylo pét hodlnl«

• Kdybyste mili krátce charakterl-'
.zovat 'soni!asnou sitnaci ve Spa-
nillska, kterA slova byste ~vom?
Vla!1l~ socíalísmus :: soctální,

ale protítranktsttcká demokracíe .

?17
le treba prohloubit spotecenskoú

aktívttu pi'1 rozdAlování národního
bohatstvL Je treba rozdávat bohat-"
ství, ne bídu.

• V Rarceloné rediga jete . knl:2nici
Ediciones del Mall Dakladatelství
Marca HIspAnica. ,Co sladujete ve
,svém dlouhodobém plina?

Klade si za ctl uvei'ejñovat pl'e-
klady do !:pan1!lStiny a pl'ttom je
konfrontovat s katalánskym ortgt-
nálem. ·Kni:fnlce je urcena zhruba
300 liilllónüm potenciálnich etenáftl.

• Pi'edpokl6delme, !e byllte miH tao
kovou vtkollnou moco které kru-
ky byste podnlkl na podporu ná-
rodnl Ilteratury?
Zlevnll bvch papír a 3nl!l\ dana

uvalsné na knlhy tak, aby bylyprí·
stupné vsem.
Dékuji za rozhovor.

JIRI BRYNDA

J. A. Goytlsolo

Preludium k nezdarené
• Na které proudy ve IpanlUská tt-

teratul'e .navazujete?

Ovlívntla mi! zejména první pová-
lecná generace, jmenovtts skupína
socíalních básníkí\ pati'fcích k tole-
rované opoztcí - napi'iklad. Víctc-
rtano Crémer, Cabrtel Celaya, Bla:.:
de Otero a José Hierro, kteN se po-
staviU prott spísovatelüm sdruze-.
nvm od roku ] 942 kolem casoplsu
cercnaso, V jetIné basnt, jmenuje'
se Nebestl, odmttam onen melodíc-
ky' a zaroveñ nekrltickf, ba neo
stoudni! chvalol'ecící vers, jak jej
prosazovali falanglsté pi'1 vvmezo-
ván! Jiteratury a vojenského stylu,

• S i!ím novtm pfi¡¡la Generace 50?

Celaya a Otero byll obrodítelé,
v tom navázalí na my~lenky Una-
muna, Baro]! nebo Ánronta Macha·
da, tedy pl'lslu¡¡níkQ Generace 911.
My jsme vsak kráceU spill ve sto-
pach Generace 27 - Lorky, Alet-
xandra, Alonse, a hlavnA Cernudy.
Odmitall -jsme sllná frázovitá slova.
la jsem Spanélsko nikdy nevzyval.
bylo to pro mne jaksl obnosené té-

PALEONTOLOG PROFESOR G. TI-
CHt pQsobícf na unlverzttl:! v Salz-
burku patvrdil s· konecnou platnosti,
fe lebka uchovávaná v mistnl Mo-
zartovi! hudebnf ~kole je skutel:ni!
cást kostry svi!tové proslulého skla-
datele W. A. Mozarta. Vadee proká-
zal, !e jednou z chorob, které zp(¡-
soblly smrt velkého tvOrce ve vi!ku
36 let, byte i krváceni do mozku,
coz odpovídá I poznámkám z posled·
ních dopi'SQ, 'v .nich! si Mozart sti!-
foval na úporné bolesti hlavy •

gén~~~~'~~~~-----r---
Frantiikán Wllllam leho! slova
dnes mi' zasahull

zbAsile a vytfVale jako kap~~.
tohoto sllného deltA za· tvfml stAraih
napsal: »Byl to bAh kterf nastolil
, svobodn
prol!ei mi l!lovek vést
a ,fidit '

Ivé ¡ednln( bez pape!e a prostfednlkA.«

V Miláne jsl pocltoval na prsou tenhle
. nynAjlt tlak; . h 11
1 compagni dall, ti vedet o viem a nevynec a
anl jedinf detall .

a pfesto se shledávAi jako nedoch6dl!e
jemuzpofád vyprávijí stejneu poh6dku
a dile anl noprotestuje. '

Jak ostfe vane tenhle mistral! Chcel utéct !
z tohoto kamenn6ho n6spu mofe¡ 6, zlmo v Avignonu
FrantllkAn WiIllam ItelnA lako óbl!as I ty
se cltll na koncl sil a leho duch vlbroval
lak hlavn( sto!Ar plachetDlce unliené proudem
pfesto dA1flkal to l!em~ dfll.

Sllpnel Da plyu a z~ltavfl u starého hotalu
zaparknlei zept61 se mAte volnf pokol?
. hlasem . h d· d l!inout·prm;ebntka: nechte mne pAr o In o po. '
pfijel Isem s6m a nemám lidio anl honol.
Recepl!n(knlha: Ithti nebo, sm61a
je veps4na do. temnfch stran nocl.
Co chcel provAst? Zmenlt veltbn?
Zatlmco sa zaplsulel a pfldilull ti
pokol '.

dalil mnichova veta tA dotla~l k vftahu:
»Neomylnf nenl nikdo¡ nlkdo neml celou
pravdu.«

Pfl v~tupu do mlstnostl smntek vlAdne olmn;
dlvál se anl! bys BeCO videl. Dál pdl a ty
. se uacli •
do milovan6ho Iilesta a nen6videného prostfedl.
Prosteradla studl. A! pfekrol!il
l!árn .

a doraztl potom k clll budei schopen vysvetlit
to nal! mys1íi " .

nebo se n80smelll a lednim dechem teknd
vie co ti bylo oznámeno

prive to l!emn v Barcelone chtAlf.naslouchat?

Uslnll a opaknJeI: Pravda? NemAII.nikdo:
pape! blskupové a stávkovf vfbor
I tvojt pfátelé

lsou tak omylnl lak Occam a Il.
, Pfelo!lI JltU BRYNDA

Básen Preludlum k nezdarené generálnl stávce (preludio a una huelga
general dracasadaJ le ze sblrky El Rey Mendigo, nakladatelstvl Lum~n,

Barcelona 1988.


