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ždycky jsem měl strach vyzkoušet trip
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– dokonce i v Los Angeles v letech 1966 a 1967, kdy se zdálo, že to
dělá snad každý. Hned od začátku bylo jasné, jak to lidem ničí
mozek, a protože jsem měl to štěstí, že se mi občas podařilo i bez
pomoci chemie zavítat do říše fantazie, kam vás mělo dostat
LSD, chtěl jsem mít jistotu, že jízdní řád těchto návštěv zůstane
striktně pod mou kontrolou.
V té době jsem bydlel v proskleném domě na pilotech ve čtvrti Laurel
Canyon a mou největší starostí bylo, že jsem pořádně nevěděl, kde je země.
Už dlouho jsem byl absolutně přesvědčený o tom, že umím létat – nikoli
vznášet se vysoko v oblacích, jak jsem to později udělal s maketou Jonathana Pryce ve ﬁlmu Brazil, ale vesele klouzat ve výšce jen několika desítek
centimetrů. Měl jsem tak intenzivní smyslovou vzpomínku na pocit létání
těsně nad zemí, až bylo těžké uvěřit, že pochází jen ze snů – obával jsem se
proto, že jediná tabletka tripu by mě přiměla vyzkoušet si domnělou schopnost létání skokem z okna s potenciálně katastrofálními důsledky.
Lidé mě někdy obviňují z toho, že nejsem schopný odlišit sen od skutečnosti, a je pravda, že co se týče mého opakovaného nočního létání, byl jsem
milosrdně ušetřen procesu rozčarování (doslova!), kdy se člověk probudí
s pocitem, že se něco skutečně stalo, jenže ta kouzelná představa ho bohužel postupně opustí. Domnívám se, že pokud je mysl opravdu mocnější
než hmota, můj mozek musel přesvědčit svaly, že si tak důležitá událost zaslouží zůstat zapsána v jejich paměti – což je princip velmi podobný pocitu
fantomových končetin, i když v takovém případě je zapojen celý nervový
systém, který se za dlouhou dobu naučil předpokládat, že tam někde na
konci se odehrávají určité věci.
Možná že všechny sny o létání jsou jen podvědomou reakcí lidí na
fakt, že je otec často vyhazoval do vzduchu, když byli malí. Vím, že Freud
by nabídl jiné, jadrnější vysvětlení, ale já jsem nikdy nebyl jeho velkým
stoupencem; považuji se spíše za jungiána. Přesněji řečeno neil-jungiána.
Odjakživa se mi líbila Neilova hudba – Buffalo Springﬁeld, Crazy Horse,
prostě všechno – a zároveň se zcela ztotožňuji s jeho rozumným přístupem
k lidské duši. Takže k čertu s tebou, Sigmunde, já budu dál zastávat teorém
o otci vyhazujícím dítě do vzduchu.
První příležitost vyhodit mě do vzduchu dostal můj táta v listopadu 1940. Narodil jsem se měsíc po Johnu Lennonovi a půl roku před mým
krajanem z Minnesoty Bobem Dylanem (kterému nějakou dobu trvalo, než
si vybral tohle jméno). V americkém pojetí jsem byl předválečným dítětem,

protože moje rodná země se rozhodla prosedět několik prvních tanců druhé světové války, dokud nás k němu nevyzvali Japonci u Pearl Harboru.
Můj táta, James („Gill“) Gilliam – který před válkou nějakou dobu sloužil
u poslední americké bojové jízdní jednotky – se pokusil znovu zapsat do
armády, ale bylo mu řečeno, že je příliš starý a jeho jezdecké zkušenosti jsou v boji proti nacistické blitzkrieg k ničemu. V každém případě bylo
jeho prvořadou povinností mě hodně často vyhazovat do vzduchu, abych
měl nějakou omluvu pro všechny ty létající sny v pozdějším životě. V důsledku onoho osvíceného zásahu amerických ozbrojených sil (jenž nebude
posledním shovívavým rozhodnutím této instituce ve prospěch mužských
zástupců rodu Gilliamů – ale o tom více později) – neměla válka na mé
dětství žádný vliv.
Jako dítě jsem neprožil žádné z traumat, která jsou obvykle potřebná
pro rozvoj umělecké duše (ačkoli jejich absence se ukázala být traumatická
sama o sobě v pozdějším životě, kdy se stala vážnou překážkou jakéhokoli
mého pokusu vydávat se za renesančního člověka). Přišel jsem na svět dva
roky před sestrou Sherry a o něco víc než osm let před bráškou Scottem,
takže jsem si zajistil pevné místo u stolu dřív, než se objevila konkurence.
Byl jsem chytré, šťastné a zdravé dítě – zkrátka všechny ty věci, které si
u potomka přejete. Později jsem žertoval (a kdyby člověk nemohl použít
materiál, který testoval průběžně po celý svůj život, ve vlastních pamětech,
tak kdy jindy?), že můj otec byl tesař a matka panna, tak jakou jsem měl
jinou možnost než stát se vyvoleným?
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Ústředním
motivem této fotografie jsou maminčiny vlasy – jen se
podívejte na ty dokonalé lokýnky a přesnou pěšinku –,
ale předmětem její pozornosti je… no, co vlastně? Mí
rodiče si vážili toho, co mají, a vždycky toho tvorečka
obdivovali, ale nikdy nedokázali zcela pochopit pravou
podstatu jeho totožnosti… Na paní Beatrice Gilliamové
je něco samolibého, co mi při pohledu zpět připadá
velmi zajímavé. Ta puntičkářská pěšinka ji kdysi
málem svedla ze správné cesty. V polovině třicátých
let, když pracovala v minneapoliské restauraci zvané
Hasty Tasty (Rychle a chutně), obdivovala jednou její
vlasy nějaká elegantně oblečená dáma a ptala se jí,
zda by nepřišla udělat stejný účes jí a jejím přítelkyním. Máma později zjistila,
že tato potenciální zákaznice byla manželkou neblaze proslulého minneapoliského
gangstera „Kida“ Canna, který obstarával místní ženy pro sebe a svého dobrého
přítele Ala Caponeho.

3

G ILLIAME SKA

¥

4

Existuje několik rodinných fotograﬁí, kde stojíme před různými pronajatými domy v Minneapolisu, ale první domov, na který si doopravdy pamatuji, je dům na okraji Medicine Lake, který rodiče koupili a kam jsme se
nastěhovali, když mi byly čtyři roky. Byla to vlastně letní chalupa – nebyla
určena pro mrazivé zimy a celoroční obývání, ale byla tím jediným, co si
v té době mohli rodiče dovolit, a tak jsme se s tím museli nějak vyrovnat.
Vzpomínám si, že táta celý dům obložil izolací a vykopal sklep.
Bydleli jsme tam několik let jen s venkovním záchodem, kterému jsme
říkali „kadibudka“. Měl dvě díry – pravděpodobně nás to mělo odlišit od
chudáků, kteří měli pouze jednu. Asi byste řekli, že jsme si stěžovali, protože musíme chodit ven v těch arktických podmínkách, ale nám to připadalo
normální. To je na dětech právě skvělé – když je něco normální, tak proč si
na to stěžovat? Tak to prostě na světě chodí.
O mnoho let později, když jsem utekl, abych se přidal k Monty Pythonovu létajícímu cirkusu, doháněl jsem rodiče k šílenství, když jsem o sobě
mluvil jako o „chudé bílé lůze“. Nesnášeli, když jsem to říkal, protože oni
chudá bílá lůza nebyli – tvrdě pracovali. Sice jsme neměli moc peněz, ale
nikdy jsme se nepovažovali za chudé.
Táta vystřídal spoustu různých zaměstnání, aby odehnal bídu ode dveří.
Jednou pracoval na aljašské dálnici, kde jezdil s bagrem, jindy zase jako
obchodní cestující s kávou. V každém případě býval často pryč a model
rodinného krbu udržovaného matkou, kdy otec přichází domů z cest jako
oslnivá postava, jsem se snažil prosadit i v dospělosti – moje žena Maggie
dokonce tvrdí, že vychovala tři děti jako osamělá matka.
Je zajímavé, jak se modely chování opakují, aniž by si toho člověk byl
nutně vědom. Nikdy jsem si neuvědomil, jak často jsem býval pryč v době,
kdy mé děti vyrůstaly, stejně jako mně v dětství nepřipadalo, že by byl táta
nějak často mimo domov. Ani kdyby mě podrobil „auditingu“ samotný
L. Ron Hubbard, nemohl bych přijít se vzpomínkou na nepřítomného otce.
Protože táta pořád něco doma stavěl a opravoval, byli jsme si neustále vědomi jeho přítomnosti. Kdo by mohl zapomenout na den, kdy dokončil
vnitřní záchod a ze zbytků kadibudky nám stloukl domeček na stromě?
Ze zimních měsíců si obzvlášť jasně pamatuji vyjížďky, kdy táta přivázal za auto duši z pneumatiky a svištěl se mnou, ječícím z plna hrdla, sem
a tam po celé ploše zamrzlého jezera. To bylo fantastické.
Ničivá slůvka „zdraví a bezpečnost“ tehdy ještě do Minnesoty nedorazila. Táta mě odmalička brával ven střílet. Měli jsme doma tři brokovnice – ráže dvanáct, šestnáct a dvacet dva. Byly určené spíše k lovu než na

Otec zemřel v roce 1982 a mě na něm pořád
fascinuje, že ačkoli celý život tvrdě pracoval,
většinou fyzicky, byl neuvěřitelně laskavý
a jemný. Nebyl průbojný, ctižádostivý a agresivní,
stejně jako já, všechno řídila a organizovala
matka. Vyzařuje z ní opravdová síla a doma byla
tím, kdo tvrdě vymáhal kázeň. Když jsem měl
dostat nářez – což se občas stávalo (třeba když
jsem bránil náš domek na stromě lukem a šípy
a někdo nechtě dostal zásah do oka ve stylu
krále Harolda) –, otec mě sice seřezal, ale nikdy
ne z vlastní vůle. Nepamatuji si, že bych byl
někdy potrestán neprávem; to, že jsem občas dostal
výprask řemenem, byl prostě fakt. U nás se netrestalo tak, že by vás jen
zamkli v pokoji – k čemu by to bylo? Muselo to být něco tělesného. Myslím, že
doba, v které teď žijeme, je trochu vyšinutá, když nesmíte dítě ani plácnout
anebo na něj zvednout hlas. Možná to platí spíše pro kluky než dívky, ale
potřeba fyzických omezení je v dětství velmi silná, protože děti stále zkouší,
kam až mohou zajít.

Naštěstí ten pes, co mi spadl na hlavu, byl spíše výjimkou.
V zimě, když po silnici projely sněžné pluhy a nahrnuly sníh a led na stranu, kopali jsme v nich tunely a hloubili jeskyně, v kterých jsme si pak hráli.
Jednou na tu hromadu sněhu vylezl pes a vyčural se; moč rozpustila sníh
a najednou mně a mým kamarádům to všechno – pes i moč – přistálo na
hlavě. Bylo to docela zemité, ale na dětství na venkově je skvělé právě to,
že se přirozenou cestou naučíte všechno o tělesných funkcích, a taky to, že
zvířata mají vnitřnosti, že je jíme a že umírají. Báječnou místní delikatesou
v Minnesotě byla žabí stehýnka – žábu podržíte za zadní nohy, a když se
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ochranu před zlem tohoto světa. Tehdy jste si prostě šli sehnat ven něco
k jídlu, a pak jste se vrátili domů a oškubali bažanta anebo vyvrhli okouna,
kterého jste chytili tak, že jste zajeli autem na zamrzlé jezero, vyvrtali do
ledu díru a nahodili do ní vlasec.
Led pochopitelně představoval určité nebezpečí. Byla taková zima, že
když jste při sáňkování narazili na hrbol a při nárazu jste se jazykem nešťastnou náhodou dotkli kovu, okamžitě k němu přimrzl. To jste pak museli
jít domů pěšky, nést si přitom sáňky těsně u obličeje a doufat, že se vám
horkou vodou podaří jazyk uvolnit. Bylo to příšerné, ale zároveň úplně normální.
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snaží vyskočit, seknete do ní nožem či sekyrkou a máte výživnou svačinku.
Jídlo se získává přímo. Tady je živý tvor, tady je mrtvý tvor a sytý tvor stojí
vždy trochu výš na potravním řetězci. To je znalost, která mi dobře posloužila z hlediska tvořivosti.
Někdy jsme v neděli zajeli na farmu k příbuzným a viděli jsme, jak se
kuřatům sekají hlavy a jak ta kuřata i potom stále běhají po dvorku. Pro
dítě není nic zajímavějšího, protože na vlastní oči vidí život po životě. Takové rané zkušenosti z života na farmě z vás neudělají necitelného člověka,
jenom se naučíte chápat a respektovat fakt, že příroda dokáže být velmi
krutá. Jednou z mých nejjasnějších – a nejvíce zneklidňujících – vzpomínek
z dětství je to, že jsem viděl, jak samici užovky přejelo auto a jak z jejího
roztrženého břicha vylézají háďata a plazí se po silnici vstříc vlastní záhubě. Tento konkrétní had se určitě při přecházení silnice pokoušel vyvinout
v savce.
Vždycky mě zajímalo, jak se takové věci učí městské děti.
Samozřejmě že příroda je stále přítomná i pod povrchem
všech těch konzerv a betonových
tvárnic, ale je těžší pochopit, jak funguje, když jediná zvířata, s kterými přicházíte pravidelně do kontaktu, jsou
kočky a psi.

6

Rozpolcenost vztahu mezi městem a venkovem je jedním z hlavních témat mých ﬁlmů. Na jedné straně miluji města pro jejich architekturu, a protože jsou líhní kultury a umění. Na druhé straně je nenávidím coby lidmi
vytvořené výrůstky, snažící se zakrýt pohled na svět přírody.
Celé roky jsem chtěl přispět svým dílem k překlenutí této propasti. Když
jsme točili Žvahlava (Jabberwocky), chtěl jsem sehnat nějakou pravou živočišnou tkáň na kůži příšery, a tak jsem navštívil jatka nedaleko Sheppertonu v západním Londýně. Když vidíte vcházet dovnitř po svých velkou
starou krávu, živou a čilou, v okamžiku, kdy dostane úder do hlavy a celé
její tělo, plné svalů a energie, se stane mrtvou vahou, prožijete opravdový
šok. A jako by to nestačilo, jednalo se v tomto případě o malá rodinná jatka, taková, o kterých by Američan řekl, že je provozují „mamka s taťkou“.
Takže když bylo mrtvé dobytče vytaženo nahoru a vyvalila se z něj všechna
střeva a vnitřnosti, kdo jiný tam byl na úklid než deseti- nebo jedenáctiletý
kluk, který byl zrovna doma na prázdninách? Když jsem se díval, jak nabírá
všechnu tu krev a odpad, napadlo mě, že každý, kdo jí maso ( jako já), by měl
někdy v životě strávit na takovém místě alespoň několik hodin, aby pochopil proces, jehož je sám součástí.

∑

realitě. Nic na světě
neuvolní představivost víc než přímé spojení s realitou planety, na které
žijeme. Když si vybavím krajinu, kde jsem vyrostl, vidím polní cestu před
domem a za ní velkou bažinu. Dál se kolem cesty táhl po obou stranách
hrozivý a strašidelný les, v kterém stál polorozpadlý dům, a nikdo přesně
nevěděl, kdo v něm žije. Přesně takové věci způsobí, že se fantazie rozběhne na plné obrátky. Bažina byla také magická, protože jeden rok pokáceli
spoustu stromů a naskládali je podél cesty, a když jste si vlezli mezi kmeny,
našli jste tam kouzelná místa porostlá mechem, kde se dalo pěkně schovat.
V roce 1966 začala maminka psát retrospektivní deník nemocí celé rodiny (v pozdějších letech jsem někdy přemýšlel, jestli by se můj nedostatek úzkosti ohledně zdraví nedal připsat na vrub skutečnosti, že Beatrice
Gilliamová vzala všechny moje starosti v této oblasti na svá bedra). Pro rok
1948, kdy mi bylo sedm let, zapsala následující: „Terry několikrát těžce onemocněl zánětem hrtanu. Měl vysoké horečky a na stropě a na stěnách viděl
děsivé příšery, o kterých si myslel, že ho chtějí sežrat. Měla jsem hrozný
strach, že se jeho mysl těch halucinací už nezbaví…“
Někdo by mohl namítnout, že takové obavy nebyly z dlouhodobého
hlediska neopodstatněné, ale já si konkrétně na tyto halucinace vůbec
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Je šílené, jak se západní svět odcizil
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(Tohle je těsně před scénou
z dokumentu Ztracen v La
Mancha, kdy má Johnny rybu
v kalhotách a spontánně
pronese větu „Ty jsi
ryba – já jsem člověk.“) Jak
jsem se dostal z jednoho
místa na druhé? Když si
pozorně prohlédnete první
fotku, zjistíte, že vlastně
stojím při náhrobku, takže
možná to nakonec ani nebylo
tak daleko.
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ne
nepamatuji.
Podle mě si maminka zřejmě spojila mé těžké záchvaty kašle
s opakovanou noční můrou, kterou jsem někdy v té době začal trpět po
zhlédnutí Zloděje z Bagdádu Alexandra Kordy a Michaela Powella. Filmoví
nadšenci by vám řekli přesně, jaké procento mých ﬁlmů obsahuje obrazy
inspirované tímto mezníkem arabského dobrodružství, ale podle mého mínění většina spíš ano než ne. Pavouk z ﬁlmu vyrostl v mých snech do takových rozměrů, až jsem se budil uprostřed noci s pocitem, že peřina svírá mé
tělo jako dusivá pavučina.
Naštěstí ne všechny mé ﬁlmové zážitky z dětství byly tak traumatické.
Když jsem šel do kina na Sněhurku anebo příběh neposlušného kluka v Pinocchiovi, myslel jsem si: „Tohle je svět, do kterého chci patřit.“ Jakmile
v dětství okusíte Robina Hooda anebo „kovboje a indiány“ na ﬁlmovém
plátně, tak je to hotové – jediné, co chcete, je sednout na koně a předhonit šerifa z Nottinghamu anebo stíhat rudokožce (či původní obyvatele
Ameriky, jak se jim začalo s větší úctou říkat později).
Taky jsem neobyčejně moc četl. Většina mých oblíbených knih byla od
skotského autora Alberta Paysona Terhuneho, který je dnes v Británii více
méně neznámý; možná proto, že zatímco on napsal spoustu skvělých příběhů o věrných psech, někdo jiný napsal ten nejslavnější – Bobík od františkánů (Greyfriars Bobby).
Doma jsme vždy mívali psy – obvykle setry a občas kokršpaněla –, takže
pochopit tyhle knihy z mé strany nevyžadovalo žádnou intelektuální námahu. Ale skvělé na četbě jako podnětu k rozvoji představivosti (na rozdíl od
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řekněme počítačové hry Grand Theft Auto –
ne že bych si ji také neužil) je to, že si všechno
představujete sami. Jakkoli dobrý může být
autor při kreslení obrázků doprovázejících
slova, poslední fáze převodu dvourozměrného obrázku do trojrozměrného je na vás.
Stejné je to s rozhlasem, který byl v té
době v Americe všemocný. Existoval dětský
rozhlasový pořad Zahrajme si na (Let’s pretend), který se pro mě stal branou do světa
fantazie. Může se to zdát divné, když něco
takového říká kreslíř – že rádio bylo médiem, které ho jako první naučilo, jak vykouzlit obrázky –, ale v mém případě je to
rozhodně pravda. Dokonce i později, když
jsem se začal aktivně zajímat o animaci,
jméno herce, který četl komentáře, jako například Mel Blanc, pro mě stále znamenalo
víc než jméno Chucka Jonese. A když jsem
začal sám točit ﬁlmy, pracovat na hlasech
a zvukových efektech mě bavilo úplně stejně jako práce s obrazem.

pamatuji si, jak jsme se chodívali dívat k sousedům na Vaši největší show
(Your Show of Shows) Sida Caesara. Nejvíce pozornosti na sebe pochopitelně poutal Caesar, ale když jsem se k té show vrátil o mnoho let později,
uvědomil jsem si, že to byl vlastně nenápadnější Carl Reiner, kdo podával
naprosto skvělý výkon.
Další komik, kterého jsem objevil při sledování televize u sousedů a který na mě okamžitě udělal obrovský dojem, byl Ernie Kovacs. I když jsem ho
viděl tak neuvěřitelně mladý – bylo mi jen deset nebo jedenáct let a právě
jsem zvažoval ekonomické výhody roznášky novin –, myslím, že to byl právě Kovacs, kdo ve mně víc než kdokoli jiný probudil zájem o to, co budu

CESTA DO KALIFORNIE

Když jsme bydleli v Medicine Lake, neměli jsme televizi, ale
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Ale televize
byla v té době docela novým médiem a neměla prostředky na zástupy úředníků,
které má k dispozici dnes, aby stáli v cestě talentům. Svým způsobem byly tyto
show mým prvním kontaktem s něčím, čím se stali Pythoni.

později považovat za surrealistickou komedii. Nikdo jiný v té době nic podobného v televizi nedělal a on sám zemřel velmi mladý při automobilové
nehodě, ale naštěstí stačil zasadit do mé vnímavé mysli strhující představu,
že věci nemusí být tím, čím jsou.
Co se týče budování mé mladické představivosti, dva pevné základy,
na kterých museli Ernie Kovacs a Walt Disney stavět, byly pohádky bratří Grimmů a příběhy z bible. O desítky let později, když jsem se konečně
pokusil zﬁlmovat bratry Grimmovy (to byl hororový příběh sám o sobě, už
kvůli zkušenosti se středoevropskou koprodukcí, ale o tom později), zjistil
jsem, že byli zcenzurováni úplně stejně jako Starý a Nový zákon. Nicméně
to, že je posvátný text během let postupně zfalšován několika vousatými
starci, ještě neznamená, že ztratí na síle.

Verze bible, kterou jsem přečetl celou nejméně dva-
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krát, byl překlad krále Jakuba, což je vzhledem k okolnostem docela dobré zpracování původního materiálu.
Jakmile se vám taková kniha dostane do rukou, chcete ji přečíst až do konce, abyste zjistili, jak to dopadne – udělal to zahradník, nebo Mesiáš?
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Nešlo ani tak o to, stát se mistrem
iluzí, jako spíše naučit se zabavit diváky, když se věci
jako obvykle zvrtly… Byla to užitečná příprava na mou
pozdější kariéru filmaře.

