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Literární historie si pﬁála, aby
do ní Divoké víno vstoupilo.
Dopﬁála mi otisknout první
ver‰e Jiﬁího Îáãka a vydat
první Jirkovu sbírku Ráno
modﬁej‰í veãera. Historie mi
dovolila tisknout rudého Karla
S˘se, Mistra erotiky. Dûjiny
si mû vybraly, abych se stal
prvním editorem Václava
Hrabûte. Dûjiny ke mnû
nasmûrovaly Petra Cincibucha
a kázaly mi publikovat jeho
milostnou poezii. Smûl jsem
otisknout nápis na Petrovû
náhrobním kameni – Láska je
vûﬁit, Ïe láska je. Pod
kamenem Petr je‰tû pochován
není. Historie do Divokého
vína podstrãila Janu âernou
alias Honzu Krejcarovou, jeÏ
se narodila Kafkovû pﬁítelkyni
Milenû Jesenské. Dûjiny
fotografie mû jistû pochválí, Ïe
jsem otiskl ﬁadu fotografií
Pavla Jasanského a Pavla
Hudce Ahasvera. Dûjiny
kresleného humoru mi nahrály
Honzu Vyãítala, Standu
Holého, Vladimíra Jiránka,
Miroslava Bartáka… O tûch
v‰ech a dal‰ích celkem
212 autorech Antologie
Divokého vína vypráví.

DIVOKÉ VÍNO

Mûl jsem spí‰ poÏádat nûkoho zvuãného,
aby o Antologii Divokého vína nûco napsal
neÏ se chválit sám. Je velmi
nepravdûpodobné, Ïe by pﬁítel napsal nûco
‰patného o mé knize vzpomínek. Pﬁi jejich
psaní jsem zneuÏil jména a díla 212 básníkÛ,
spisovatelÛ, malíﬁÛ, humoristÛ a fotografÛ,
kteﬁí mi svûﬁili svá díla k publikování. Mnozí
z nich mi odhalili svoje nejintimnûj‰í místa.
Mnohé z nich se nechaly o‰álit m˘mi slovy
a podlehly mi v milostném omylu – v‰echny
prohlédly a rychle mû zase opustily. Pro‰el
jsem jmenn˘ rejstﬁík – rovn˘ch deset jsem
napoãítal. S tak kulat˘m ãíslem jsem tedy
opravdu nepoãítal!
A tak se vytváﬁela literární historie.
Neb˘t vzájemného poblouznûní nelze
vylouãit, Ïe ãeská literatura mohla pﬁijít
o nûkolik skvostÛ.
Pﬁiznal jsem Zuzanu âechovou, jak by taky
ne, s básníﬁkou mám dvû dûti a pût vnukÛ.
Pﬁiznal jsem i její pﬁedchÛdkyni Naìu
Stibitzovou, dokonce jsem otiskl na‰e
svatební fotografie, ãtyﬁi Nadiny portréty
a akty. Propadl jsem Helenû Pûkné a jejími
ver‰i potiskl metráky papíru, ãímÏ daleko
pﬁedãila milou Oldﬁi‰ku Svobodovou.
Pﬁipustil jsem, Ïe i Vladimíﬁe âerepkové
se zalíbilo sdílet lÛÏko s mojí psicí Creou.
Popsal jsem veselou historku o zájezdu
s Michaelem Janíkem a Mirkem Paleãkem
do Bruntálu a pﬁiznal jsem, Ïe mne do toho
mûsta pﬁivedla touha po Dádû Janu‰ové.
Potvrdil jsem, Ïe Dá‰a Havránková
znamenala v mém Ïivotû mnoho. Pozorní
ãtenáﬁi mû asi naleznou v alegoriích dal‰ích
básníﬁek, díky bohu i tûch souãasn˘ch.
Jejich jména ov‰em zveﬁejním aÏ v pﬁí‰tím
díle Antologie Divokého vína…
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V roce 1964 napadlo studenty
gymnázia Na Zámeãku v praÏské Libni
vydávat literární ãasopis. Pﬁíhodnû jej
pojmenovali Divoké víno. Za rÛzného
stupnû utajení ãi slávy vycházelo
Divoké víno do konce roku 1971,
pak vy‰el je‰tû poetick˘ kalendáﬁ
pro rok 1972 a první ãíslo roãníku
1972, jeÏ ov‰em zÛstalo v zapeãetûné
tiskárnû. Za sedm bájeãn˘ch let
publikovalo v Divokém vínû
360 autorÛ vût‰inou básniãky a prózu,
ale i pﬁeklady, fotografie, kreslen˘
humor a grafiku. V roce 2002 nastal
zázrak vzkﬁí‰ení. Divoké víno zaãalo
opût vycházet jako internetov˘ ãasopis
www.divokevino.cz. VÏdy devatenáct˘
den v mûsíci lednu, bﬁeznu, kvûtnu,
ãervenci, záﬁí a listopadu v 00.00
hodin se objeví na internetu nové
ãíslo. V˘jimku tvoﬁí ãíslo 27, jeÏ vy‰lo
4. února 2007. ·éfredaktor Ludvík
Hess si chtûl 27. ãíslem udûlat radost
k ‰edesát˘m narozeninám.
V 27 internetov˘ch ãíslech Divokého
vína se prolínají vzpomínky
‰éfredaktora na historky ‰edesát˘ch
let a poãátku let sedmdesát˘ch
proloÏené konfrontací mladické tvorby
v˘znamn˘ch ãesk˘ch básníkÛ
a umûlcÛ se souãasnou tvorbou.
Jejich díla se potkávají s básniãkami
a umûním mladíãkÛ a panen
souãasn˘ch. Dochází k prazvlá‰tním
setkáním ‰edesátníkÛ s dvacetilet˘mi
a jsou to setkání nejen literární
a internetová. Staﬁíci zﬁídka s mladíky,
ãastûji s mladicemi navazují
osobní vztahy. Napínavé ãtení…
Na stránkách 27 ãísel
www.divokevino.cz publikovalo ãtyﬁi
stovky autorÛ, z toho
212 je jich uvedeno v Antologii
Divokého vína. Z autorÛ let
1964–1971 do novodobého
internetového ãasopisu pﬁispívá
31 tvÛrcÛ.
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Jiﬁí Îáãek
Nápis na hrob novorozence
Zde leÏí ãlovíãek, stár hodinu a ãtvrt.
Nikomu neschází, a nejmíÀ vlastní matce.
Na‰li ho na skládce. A jenom kmotra Smrt,
jen ta ho k sobû pﬁivinula sladce.
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