
Prozaické dílo Milady Součkové vr-
cholilo ve čtyřicátých letech 20. století. Za
podstatný jednotící princip její prózy lze
považovat opakující se vypravěčský pokus
o detailní průzkum existenciálního prosto-
ru jednotlivce, v němž každý detail může
nabývat fatálních významů. Pro tento prů-
zkum je východiskem analýza konkrétního
aktuálního prožitku přítomnosti. V unika-
vém proudu skutečnosti, kde konkrétní pří-
tomnost se subjektu permanentně odcizuje
pádem do minulosti, pak zcela zásadní roli
sehrává zpřítomňující funkce paměti. Ten-
to proces zároveň klade důraz na zachová-
ní autentického vztahu mezi vyprávějícím
subjektem a jeho vyprávěním, v němž se
skutečnost proměňuje ve fiktivní obraz.
Proto jsou pro Součkovou příznačné postu-
py reflektující právě tuto proměnu skuteč-
nosti v literaturu a zároveň zkoumající
a prověřující tradiční literární modely jako
specifické světy, jež si uvnitř vlastních zá-
konů přizpůsobují každou událost a situaci
transformovanou z reálného světa do gravi-
tačního pole fikce.

Velmi často je u Součkové intimní svět
jednotlivce konfrontován s velkými dějina-
mi. V kontrastu se ocitají dvě řady událostí.
První konstituuje osobní či rodovou historii
hrdiny a druhá představuje konstrukt monu-
mentálních světových dějů ovlivňujících
osudy velkých lidských skupin. Tyto dvě
jako by zcela imanentní řady se vzájemně
střetají a při jejich dotyku se osvětluje dra-
matičnost srážky, aniž se projasňuje podsta-
ta některého z těchto dvou neznámých pa-
ralelních světů. Součková používá při jejich
konfrontaci často prvku dětství - dětský hr-
dina je konfrontován s dějinami, historická
událost je v retrospektivě srovnávána s ča-
sově paralelní a zdánlivě banální událostí
světa dítěte. Zatímco reflexe dějin vždy
předpokládá nějakou hlubší perspektivu,
v níž je zahlédána spojitost mezi řadou ča-

sově postupných událostí, dětství je typické
presentismem, aperspektivností. Dětský po-
hled je vždy zaměřen k přítomnému a kon-
krétnímu.

Konfrontace těchto dvou disparátních
světů nepředstavuje nic významně nového,
dokonce lze hovořit o oblíbeném žurnalis-
tickém schématu či kulturním kýči dvacáté-
ho století v častých plakátových kontras-
tech například dítěte a války. Tak je tomu
ovšem jen v případech, kdy jsou vedle sebe
stavěny pouhé emblémy lidské nevinnosti
a iracionálního zla, prázdné obrazy bez
vnitřního obsahu, které jako by říkaly - ni-
kdo není odpovědný, děje se něco strašné-
ho, ale samo lidství je nevinné.

U Součkové však roste dětský svět
z podrobné analýzy situace hrdiny či vypra-
věče, komplexního časoprostorového dešif-
rování události, je východiskem paměti
a fundamentálním prostorem jakéhokoliv
subjektivního otevírání světa. Vedle této in-
terpretace intimního prostoru existence sto-
jí exegeze nejasných velkých dějů, přičemž
ani jedna z obou reflektovaných řad není
druhé nadřazována. Ukazuje se však, jak
velké dějiny vpadají do zdánlivě bezpečné-
ho světa jedince, aniž to on sám může po-
střehnout zaujat svou přítomností, jejíž ob-
zor je fatálně omezen. Jedinec je tak neu-
stále ohrožován nejen problematičností
vlastního intimního světa, který je nejasný
a který musí permanentně podrobovat exi-
stenciálnímu „čtení“, ale i pohybem za ob-
zorem, kde se rodí události stejně alogické,
jejichž dosah a podstatu však nemá jedinec
šanci nahlédnout.

Během první poloviny čtyřicátých let se
objevila v české literatuře autorka, jejíž
próza rovněž v tomto období kulminuje,
aby se pak z mnoha důvodů prolomila do
téměř definitivního zapomnění. Olga Baré-
nyiová otiskla svou prvotinu roku 1941
a v roce 1945 vyšla její poslední česky psa-

ná próza Román. Texty Olgy Barényiové
spojuje s dílem Milady Součkové obsedant-
ní zájem vypravěče o detailní pohled do
konkrétní životní situace hrdinky, stejně ja-
ko hojné využívání sebereflexivních postu-
pů. Obě svazuje prvek konfrontace světa
dětství a velkých dějin. Obě autorky tvoří
své vrcholné prózy v letech čtyřicátých
a poté nadlouho mizí z české literatury. Za-
tímco Součková odešla do amerického exi-
lu, kde soustředila svou tvůrčí práci k poe-
zii, Olga Barényiová, souzená podle Bene-
šových dekretů, odešla po propuštění do
Německa, kde napsala ještě několik románů
v němčině.

Pokusíme se tedy o srovnání a interpre-
taci próz obou autorek, v nichž je nějakým
způsobem konfrontováno téma dětství a dě-
jin.

Už debut Milady Součkové v próze
První písmena z roku 1934 naznačil prin-
cipy autorčiny poetiky stavěné na zpřítom-
nění konkrétního zážitku, který se však
v procesu psaní stává obětí nějakého lite-
rárního modelu. Rozpoznání paralelního
pohybu proudu reality a proudu literární
fikce zakládá u Součkové i její pozdější
schopnost literárně vyjádřit distinkci mezi
nepostižitelnou skutečností dějin a dějin-
nou fikcí. V Prvních písmenech se lze set-
kat s dokonale uzavřeným světem subjek-
tu, který evokuje veškeré fenomény pamě-
ti s co největší přesností, aby rozkryl sku-
tečnost své existence a zároveň vyslovil
podiv nad proměnou události v poli litera-
tury. Velké dějiny nejsou v knize vůbec
přítomny, jde vždy o individuální reflexe
přítomnosti za pomoci revokace minulosti
a vyslovení nedůvěry v budoucí projekty
vždy ještě nejistější než sama problematic-
ká přítomnost.

I v knize Amor a Psyché z roku 1937
dominuje tento uzavřený svět osobní histo-
rie, jejíž vratkost je rozpoznávána v literár-
ním zápisu. Forma deníkového záznamu
s uváděním přesné datace se nijak nedotý-
ká řady historických událostí. Časová seg-
mentace je stejně abstraktní jako kterákoliv
číselná posloupnost. Uvádí se pouze datum
- den v týdnu, nikoliv však letopočet. Nic-
méně ve třetí části knihy, nesoucí titul
shodný s názvem celé práce Amor a Psy-
ché, se objevují pasáže, v nichž je uzavře-
nost intimních světů mimo velké dějiny
alespoň v náznaku porušena, když se po-
stava označovaná jako „Otec A“ setká
s „historickou osobností“. Nikde ovšem
není řečeno, o jakou osobnost jde, pouze se
rozvíjí událost, v níž se fiktivní literární hr-
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Lipský knižní veletrh
aneb Lipsko čte

Tradiční jarní nakladatelská féerie aneb Lip-
ský knižní veletrh se letos uskuteční ve dnech
23.-26. března a zúčastní se ho 1800 vystavova-
telů z dvaceti pěti zemí. Osou veletrhu má být té-
ma Evropa v proměnách času a lipští organizáto-
ři hodlají v rámci jednotlivých akcí vyzvedávat
především následující otázku: Jak po deseti le-
tech vidí a hodnotí evropští sousedé znovusjed-
nocené Německo? Vedoucí tohoto projektu Oli-
ver Zille soudí, že „Česká republika je důležitým
stavebním kamínkem celého evropského progra-
mu“, zvláště když se má podílet na mnoha tzv.
evropských akcích, k nimž patří též jako obvykle
velkorysý veletržní program s nesmlouvavým
názvem: Lipsko čte.

Na tomto autorském festivalu, který má být
v současnosti vůbec největší na světě, budou ten-
tokrát novou českou tvorbu v souladu s předsta-
vami pořadatelů zastupovat méně proslulí literá-
ti, shodou okolností oba prozaikové: jednak Petr
Šabach, též úspěšný scenárista (Šakalí léta, Pe-
líšky), dále Barbara Nesvadbová, nadaná autorka
erotických povídek, které ještě s výjimkou Tva-
ru naše kritika nevěnovala větší pozornost. V ná-
rodním stánku České republiky se představí re-
kordní množství, totiž 110 našich nakladatelů
a dohromady bude v Lipsku vystaveno plných
800 titulů nové české knižní produkce. Naše ex-
pozice doplní samostatná putovní výstava Česká
literatura 20. století (včetně obsáhlého katalogu).
Ta se po ukončení Lipského knižního veletrhu
přemístí nejprve do Berlína, poté do dalších vel-
kých německých měst a v závěru roku skončí ve
Vídni. Sluší se připomenout, že českou expozici
garantovalo Ministerstvo kultury ČR a týdeník
Knihy.

VLN

Osud českého
spisovatele

Kulturněspolečenské sdružení Emanuel,
okresní muzeum Příbram a obec Milín si dovo-
lují tímto pozvat literární znalce, pamětníky
a přáznivce díla, které vytvořil Bedřich Svatoš,
na připravovanou konferenci Osud českého spi-
sovatele ve 20. století.

Konference se bude týkat života a díla spiso-
vatele, který žil a tvořil na českém a především
na francouzském venkově - v emigraci. Z křes-
ťanství a z míst svého působení čerpal inspiraci
a sílu ke své literární práci. Vystudoval Filozo-
fickou fakultu UK, vyučoval na středních ško-
lách, po 2. světové válce působil jako lektor čes-
kého jazyka na univerzitách v Lille a Bruselu. Po
roce 1948 zůstal v emigraci, stal se dopisovate-
lem Rádia Svobodná Evropa a svá díla vydával
v Křesťanské akademii Řím. Zemřel 5. dubna
1990.

Konference se uskuteční v úterý 18. dubna
2000 v reprezentačních prostorách Obecního
úřadu Milín. Obec je jedním z míst, kde spiso-
vatel několik let žil a kterým věnoval část svého
díla.

Program: zahájení v 9.30 blokem předná-
šek významných českých literárních kritiků
a historiků:

Doc. PhDr. Ant. Kratochvil, CSc., literární
kritik a historik, bývalý vedoucí pracovník Svo-
bodné Evropy a dopisovatel Hlasu Ameriky, ny-
ní žije v Mnichově.

Doc. PhDr. Viktor Viktora, CSc., literární
historik, Pedagogická fakulta Západočeské uni-
verzity v Plzni.

PhDr. Vladimír Novotný, literární kritik
a historik, překladatel, Západočeská univerzita
v Plzni.

Prof. ThDr. Karel Vrana, osobní přítel B.
Svatoše, vedoucí římského exilového nakladatel-
ství Křesťanská akademie, vydavatel díla B. S.
v zahraničí.

Čtení z díla B. S. Přednáška a vzpomínky
případných dalších znalců díla a pamětníků B.
S., odhalení pamětní desky na domě, kde léta pů-
sobil.

Pořadatelé konference zaslali též pozvání
paní Frederice Svatos (Bertě Svatošové) žijící ve
Francii. Budou potěšeni diskusními příspěvky
z řad dalších liteárních odborníků i pamětníků
týkajícími se života a díla B. S. V případě zájmu
si vás z organizačních důvodů dovolujeme požá-
dat o informaci, písemnou či telefonickou, o roz-
sahu a tématu příspěvku na adresách: Okres.
úřad Milín, Vladimír Vojáček, 11. května 27, Mi-
lín 262 31, tel. 0306 91326. Okresní muzeum
Příbram, Mgr. Václav Tratina, nám. H. Kličky
293, Příbram VI. - Březové Hory, 261 02, tel:
0306 263 07

-p-

Hračka a dvě střely
Novinář otevřel anonymní balíček, který prá-

vě doručila pošta. Byla v něm dětská hračka a dvě
střely do palné zbraně a taky dopis, v němž mu
kdosi sděluje, že je sledován, a na důkaz toho po-
pisuje každý jeho pohyb v určitý den. V závěru
pak zlověstný vzkaz: „Brzy ti to zatrhneme, podě-
kuj ženě, s níž jsi mluvil.“

Hlavou se pak honí myšlenky. Dvě kulky jsou
výmluvné, možná by stačila jedna. Hračka samo-
zřejmě není dárkem pro děti, ale výstražným sym-
bolem: Jako ty teď toho panáčka, tak držíme v ru-
kách my tebe! A žena - kterou tím vlastně myslí...
Má to být udavačka, nebo snad se ozval její žárli-
vý příznivec...

Ray Choto, novinář listu Sunday Standard
v Zimbabwe, nebyl ani na okamžik na pochybách.
Spolu s jeho kolegou ho totiž čeká soud za článek,
v němž oba vyjadřují názor, že vojenský zásah
vlády proti Kongu v prosinci 1998 byl nešťastný
právě tak jako role domácí vlády v tamní občan-
ské válce.

Za to strávili v půlce ledna dva týdny ve vo-
jenském vězení. Pak byli propuštěni na kauci
s obviněním z „publikování nepravdivých zpráv“,
za což mohou být odsouzeni až na sedm roků.
Uspořádali tiskovou konferenci o brutálním bití
a mučení ve vojenské věznici, lékařská zpráva to
potvrzovala. Oba pak odjeli do Británie, kde jim
Lékařská nadace na pomoc obětem mučení po-
skytla zdravotní péči. Novináři podali stížnost na
své vyšetřovatele a čekají na soud, k němuž by
mělo dojít někdy v této době.

JČ

K výročí TGM
K stopadesátému výročí narození zakladatele

našeho státu a jeho prvního prezidenta T. G. Ma-
saryka uspořádaly Národní knihovna České re-
publiky, Masarykův ústav Akademie věd ČR

a Společnost Edvarda Beneše společnou výstavu
v hlavní chodbě pražského Klementina. Účastní-
ky slavnostního shromáždění, jímž byla výstava
29. února t. r. v Zrcadlové kapli Klementina otev-
řena, uvítal ředitel Národní knihovny Vojtěch Ba-
lík. Předseda Akademie věd ČR Rudolf Zahrad-
ník nazval ve svém projevu T. G. Masaryka nejen
naším největším mužem tohoto století, ale přímo
nejvýznamnějším mužem celé naší historie. Ma-
sarykův význam i odkaz dalším generacím zhod-
notily i předsedkyně Senátu České reopubliky Li-
buše Benešová a ředitelka Masarykova ústavu
Akademie věd Eva Broklová. Z jejich rukou pře-
vzali také Vojtěch Balík, Rudolf Zahradník a Li-
buše Benešová nové publikace ústavu Společnos-
ti Edvarda Beneše, jehož předsedkyně rovněž ce-
lé slavnostní shromáždění moderovala. Každý
účastník vernisáže obdržel darem publikaci E. Be-
neše Živý odkaz TGM. Pořad zahájilo i zakončilo
Pěvecké sdružení pražských učitelů. Zajímavá vý-
stava, která důstojně otevřela významné Masary-
kovo jubileum, potrvá do 20. března t. r.

(Jan.)

Místní kultura o jednání
UNESCO

V článku Kultura z mezinárodního nadhledu
informuje 3. číslo časopisu Místní kultura o ne-
dávné generální konferenci UNESCO, kterou ří-
dila česká senátorka MUDr. Moserová, DrSc.
Článek mimo jiné informuje o tom, že:

• byl tu mj. vytvořen statistický institut UNE-
SCO, který má sjednotit údaje o vzdělávání, kul-
tuře a vědě v členských zemích, aby tak byly vzá-
jemně srovnatelné;

• byla zdůrazněna úloha veřejných knihoven,
zvláště v malých obcích;

• byla vyzdvižena úloha projektu Paměť svě-
ta pro uchování a zpřístupnění nejcennějších in-
formačních fondů;

• byl přijat návrh, aby 21. březen byl vyhlá-
šen Dnem poezie;

• byla přijata rezoluce obsahující Mezinárod-
ní etický kodex pro obchod s uměním;

• byla schválena nová světová výročí, např.
150. výročí narození T. G. Masaryka, 100. výročí
Zdeňka Fibicha jako zakladatele moderního me-
lodramatu, 700. výročí Královského horního zá-
kona a mincovní reformy Václava II aj.;

• v komisi Komunikace a média byla věno-
vána velká pozornost dětem a mládeži;

• v kulturní komisi zdůraznila česká delegace
nutnost posilovat ochranu kulturního dědictví po-
mocí mezinárodních smluv (nelegální vývoz, pře-
vod dědictví atd.). Podpořila francouzsko-kanad-
sko-rakouský návrh na udržení tzv. kulturní vý-
jimky, kdy kultura je zbožím, ale zbožím zvláštní-
ho druhu. Podpořila i návrh Německa a Francie
neangažovat se v mezináboženském dialogu, aby
tak UNESCO zůstalo organizací stojící důsledně
nad tímto problémem.

Plzeňská knihovna
v měsíci Internetu

Březen - měsíc Internetu je obsáhlý a dlou-
hodobý celostátní projekt, který vrcholí každo-
ročně v březnu. Předkládá široké veřejnosti,
podnikatelským kruhům a vládním orgánům
komplexní pohled na Internet jako komunikač-
ní a marketingový prostředek, charakteristický
pro informační společnost. K této akci se letos
poprvé hlásí i Knihovna města Plzně, jejíž sna-
hou je umožnit přístup ke všem druhům infor-
mací co nejširšímu okruhu svých uživatelů.
Knihovna poskytne občanům možnost vyzkou-
šet si práci s Internetem zdarma každé pondělí
v měsíci březnu od 9 - 18 hod. ve studovně Kni-
hovny města Plzně v ul. B. Smetany 13. V tom-
to měsíci plánuje knihovna i otevření nové ve-
řejné internetové stanice v knihovně 1. ZŠ
v Bolevci.

-hj-

Závazně objednávám roční předplatné Tvaru počínaje číslem................... v počtu výtisků: .................. .

individuální předplatitel: knihkupec / prodejce:
složenkou (fakturou) 18,– Kč fakturou 14,– Kč za kus (krámská cena snížená
za kus (krámská cena snížená o 30% rabat) při odběru 5 a více výtisků čísla.
o 2 Kč předplatitelské slevy) Objednávka znamená bezplatné zařazení firmy do přehledu

knihkupectví v pravidelné tabulce Kde dostanete TVAR. 

Jméno: ......................................................... (Firma, IČO:) ................................................

Adresa: ......................................................................................... PSČ: ...........................

Datum: ........................................................ Podpis (razítko): ...........................................
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Odešlete na adresu TVAR, Na Florenci 3, Praha 1, 110 00, obratem získáte složenku (fakturu) a budete zařazeni do naší databáze.
Lze objednat i telefonicky na číslech (02) 22 82 83 99 a (02) 22 82 83 98. 

2000
z a p l a t í m :

Internetová adresa Tvaru:
www.dobraadresa.cz/tvar

Kde dostanete

PRAHA
f Tvar už ve čtvrtek ! F

Academia, Národní 7
Academia,
Václavské nám. 34
Fišer, Kaprova 10
Fortuna, Ostrovní
Jan Kanzelsberger,
Václavské n. 4
Knihkupectví na FFUK,
nám. J. Palacha 2
Knihkupectví na Můstku,
Na Příkopě 390/3
Knihkupectví, Týnská 6
Prospektrum
Na Poříčí 7
Maťa - Aurora,
Opletalova 8
Paseka, Ibsenova 3
Samsa, Pasáž u Nováků
Vodičkova 30
Seidl, Štěpánská 26
Svoboda, Na Florenci 3
Tabák (Česrea),
Kaprova (u FF UK)
U knihomola,
Mánesova 79
Volvox globator,
Opatovická 26
Zvon, Jindřišská 23
Redakce Tvaru,
Na Florenci 3 (1. patro)

BRNO
Český spisovatel,
Kapucínské nám. 11
Barvič-Novotný, Česká 13
Knihkupectví P a Š,
Palackého 66
Ženíšek, Květinářská 1

ČESKÁ TŘEBOVÁ
Paseka, Hýblova 51

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Omikron,
n. Přemysla Otakara II. č. 25

FRÝDEK-MÍSTEK
Wembley tabák,
Růžový pahorek 508

HODONÍN
Knihkupectví,
Národní tř. 21

JIHLAVA
Knihkupectví Otava,
Komenského 33

LIBEREC
Fryč, Pražská 14

NÁCHOD
Knihkupectví
Alice Horová, Palackého 26

OLOMOUC
Studentcentrum,
Křížkovského 14

OSTRAVA
Fiducia, Mlýnská ul.
Knihkupectví Artforum,
Puchmajerova 8
Univerzitní centrum,
Reální 5

PLZEŇ
Knihkupectví Fraus,
Goethova 8

POLNÁ
Knihkupectví a nakl.
Linda, Husovo nám. 22

SEDLEC - PRČICE,
VOTICE, SEDLČANY

Knihkupectví A. Podzimek
TŘEBOŇ

Carpio, nám. T. G. M. 93
VSETÍN

Malina, Dolní nám. 347
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Buček, vlakové nádraží
...a na novinových stáncích
PNS, Mediaprint-Kapa
a ostatních distributorů
Tvar distribuují firmy
A.L.L. Production, Transpress,
Mediaprint-Kapa, RAM, PNS a redakce.
Objednávky do zahraničí přijímá redakce.

Básnické setkání ve znamení Býka

Ve čtvrtek 17. února se „utkali“ v přátelském zápase na pódiu českého PEN klubu dva básníci stej-
né krevní skupiny, blízcí si nejen podobnou řečí mateřskou, ale i básnickou. Večer otevřel Rodolf Pel-
lar verši nové sbírky „Znamení Býka“ českého básníka Josefa Hrubého (na snímku D. Mojžíšové vpra-
vo) a slovenský básník Marián Hatala (vlevo) četbou ze své zatím poslední sbírky „41“. Nemalým pří-
nosem byl i kytarový doprovod Jaroslava Nováka. Bylo to setkání v každém případě nekonvenční. Oba
básníci, představující podle slov staršího z nich dvě poměrně vzdálené „degenerace“, ukázali i dvě po-
lohy tvorby i poetiky. Řekl-li Marián Hatala v malé recenzi poslední Hrubého sbírky, že jeho „tvaro-
vo vyvážené básne sú plné smyslového napätia a vnútorného pohybu“, nemohl dát poezii svého kolegy
výstižnější předznamenání. Měl-li bych potom pojmenovat alespoň jednou větou poezii Hatalovu, půj-
čil bych si ji od Ladislava Balleka: „Táto knížka je v nás a pre nás, prišla nás znepokojiť, povedať ne-
všedne o veciach, ktoré nám zovšedneli. Prijmime ju medzi seba a potom vyšlime na misionársku ces-
tu.“ Na ni ho přišli kromě ostatních, zaplnivších sálek do víc než posledního místa, pozdravit i dlou-
holetí účastníci senických setkání „poézia na pomezí“: Ivan Binar, Karla Erbová, Milan Hrabal, Jo-
sef Hrubý a Zdeněk Janík. Večer ve znamení Býka ukázal, že kontakty mezi českou a slovenskou poe-
zií, potažmo pak mezi oběma literaturami a mezi Čechy a Slováky vůbec jsou stále viditelnou hvězdou
na středoevropském kulturním nebi.
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Data et Fakta
Bulletin Data et Fakta, který vydává Socio-

logický ústav AVČR, oznamuje svým čtenářům,
že bude v tomto roce vycházet už pouze na in-
ternetu. Čísla 7, 8, 9 a 10 z loňského roku jsou
historicky posledními, která ještě vyšla na papí-
ře. Zabývají se problémy z výzkumu: České děti
o německých, německé o českých, výzkum ná-
boženství, stranická identifikace a trendy ve vo-
lebních preferencích, poslanci Parlamentu České
republiky. Od tohoto roku najdete časopis už jen
na internmetové adrese: http://data.soc.cas.cz.

Hovory o Praze
Na rok 2000 plánuje pražský Goethe Institut

(Masarykovo nábř. 32, Praha 1) čtyřdílný cyklus
zvaný Hovory o Praze. V každém z dílů budou
diskutovat dva němečtí a dva čeští referenti na
základě písemných ohlasů pražských občanů,
kteří mají vyhraněný vztah k Praze. Projektu se
zúčastní mladí čeští umělci. Jednotlivá témata
budou:

• „Pomníky - zející rány“
• „Cizinci ve městě“
• „Zdi“
• „Volné prostory“
Myšlenka a koncepce projektu vznikla v hla-

vě Martina Buchnera z Berlína ve spolupráci
s pražským Goethe Institutem.

Tématem prvního hovoru je osobní zkuše-
nost s dějinami ve městě.

V Německu je citlivým tématem diskuse
o pomnících, O návrzích pomníku holocaustu
v Berlíně, nedávno odsouhlasených Německým
spolkovým sněmem, se vedly po deset let ostré
spory. Jak k tomu podotkl americký odborník Ja-
mes Young, debata o pomníku je někdy už sama
pomníkem.

Jak se zdá, ani v Čechách není jednoduché
zviditelňovat a zpřítomňovat bolestivé historické
události nedávné minulosti ve veřejném prostoru.
To platí pro „zející rány“ Terezín, Lidice, Lety
a historicky významné roky 1948, 1968 a 1989.
Účastníky prvního hovoru, který se konal koncem
února, byli Dieter Bartetzko z Frankfurter Allge-
meine Zeitung, Alan Levy z Prague Post, Mojmír
Horyna z Karlovy univerzity, Michael S. Cullen,
nezávislý publicista z Berlína. Moderoval Peter
Ambros z pražského Židovského muzea.

Bulletin Moravské
galerie v Brně (č. 55)
Občasník (s pravidelností víceméně roční)

Moravské galerie tvoří 216 stran studií, medailo-
nů, úvah, rozhledů a informací o sbírkových fon-
dech. Tím vším se prolínají velice kvalitně vyve-
dené reprodukce obrazů, které u časopisu uměno-
vědného, jímž Bulletin je, tvoří více než doprovod.
Zatímco předchozí číslo bylo spíše úvahové, toto
se snaží být katalogizační či dokumentační. Jeho

hlavní náplň tvoří informace o sbírkových fon-
dech. Takto např. Daniela Karasová přibližuje ko-
lekci hodin a hodinek ze sbírek Uměleckoprůmy-
slového muzea v Praze, Ludvík Ševeček se za-
mýšlí nad fondy zlínské galerie, hledaje především
stopu „fenoménu Baťova Zlína“ jako spojnice me-
zi meziválečnou architekturou a současností. Z
dalších materiálů si zmínku zaslouží  úvaha nad dí-
lem Zdenka Rykra od Vojtěcha Lahody, v níž au-
tor - vycházeje z Rykrova cyklu Elegie – se snaží
v jeho díle stopovat předzvěsti jeho dobrovolné
smrti v roce 1940: „Rykrovo absolutní ztotožnění
se světem umění, jeho sebeidentifikace a nasazení
ve smyslu hledání ‚nového stylu‘ zdá se vyústilo v
nenávist nejen vůči světu moderního umění, ale ta-
ké vůči  modernímu světu vůbec […].“ Bronislava
Gabrielová s Bohumilem Marčákem podrobně
mapují brněnský Index, vycházející v letech 1968
– 1969,  přičemž si všímají především vztahů me-
zi politickou publicistikou a reflexí výtvarného
umění na stránkách tohoto periodika. 

Z úvahových článků zaujme ten od Radka
Horáčka, v němž autor nadhazuje možnost nové-
ho vztahu k exponátům, a sice jejich dotýkáním.
To ovšem předpokládá i jiný druh exponátů (tzv.
„interaktivní“). Autor tvrdí, že zatímco výtvarná
výchova u nás je zaměřena k praktickým výtvar-
ným činnostem, jinde pracují také s „osobitou
formou hmatových etud“ a k interpretaci výtvar-
ných objektů si návštěvníci mohou např. v Lich-
tensteinském paláci Muzea moderního umění ve
Vídni vybrat různé druhy rukavic. 

Celkově lze o nejnovějším čísle Bulletinu ří-
ci, že je pestré, ale nikoli strakaté, že složka ob-
razová je v něm o něco v předstihu před texto-
vou. Čili že řada článků působí ve srovnání s ty-
pograficko elegancí Bulletinu dosti unaveně
a nad zaujatou interpretací v nich často převládá
nezáživný a zdlouhavý popis. Zřejmě nepůjde
pouze jen o jedno číslo jednoho časopisu, ale vů-
bec o jakousi postupující vlnu žargonizace a od-
bornictví, která se nám přelévá snad do všech
uměnověd.

JIŘÍ TRÁVNÍČEK

Oznámili u

• Společnost Franze Kafky a Rakouský
institut pořádaly literární večer Karl Kraus -
apokalyptický humorista. 9. 3. chystá přednášku
Prof. Ing arch. Vladimíra Šlapety, Dr.Sc. Paul
Engelmann a okruh Loosových žáků, 16. 3. Prof.
Dr. Kurta Krolopa Paul Engelmann a Karl
Kraus. Vždy 17.45 v posluchárně 223 Fakulty
architektury ČVUT, Praha 6, Thákurova 7.

• V 8. čísle česko-slovenského časopisu
MOSTY odpovídají česká spisovatelka Eva Kan-
tůrková a slovenský spisovatel Ladislav Ballek -
oba jsou zároveň politickými činiteli - na otázky
o souvislostech literatury a politiky, jak dělit pení-
ze pro kulturu a zda peníze nemohou kulturu zka-
zit, čí zákony jsou pro kulturu příznivější.

• Správa Pražského hradu chystá výstavu
T. G. Masaryk - společenský život na Pražskén
hradě.

• Národní muzeum pořádá výstavu T. G.
M. - medaile, mince a papírová platidla.

• Knihomolova kavárna pokračuje v lite-
rárních večerech: 2. 3. představilo Nakladatelství
Prostor knihu Milady Součkové Případ poezie.
9. 3. Maťa uvede hosty Ivu Pekárkovou a Jana
Pelce, 23. 3. nakladatelství Vesmír Stanislava
Komárka a Ivana M. Havla.Vždy v 19.00. Do
13. 3 výstava Nafouknutá bublina: Jana Bromo-
vá, Simona Kafková, Barbara Šalamounová, Re-
náta Těhníková, Zuzana Vojtová. 16. 3. - 17. 4.
Gabriela Nováková-Varmužová : Knihy a kres-
by.

• Kruh přátel knižní kultury Plzeň uvádí
14. 3. druhý díl přednášky prof. MUDr. RNDr.
Jaroslava Slípky, DrSc. Cesta života. 22. 3. před-
nášku s diapozitivy ing. Petra Vlčka Indie - ces-
ta po strmé zemi. 29. 3. večer poezie Indie s Ji-
řím Hlobilem Shambhala - Mystický ráj. Vždy
v 19.00.

• Galerie FRONTA vystavuje Helenu Má-
rovou: Cesta k sobě / A Journey to Myself - do
12. 3.

• Nakladatelství IŽ předvedlo v literární
kavárně knihkupectví Akademia knihu Zdeňka
Šámala Ruské mafie.

• Žižkovské divadlo hraje 10. a 11. 3. ob-
novenou premiéru původní opery Josefa Vácha-
la a Ladislava Horáčka Krvavý román.

• Galerie MIRÓ vystavuje do 4. 4. Jurie
Gorbačova Russia and South East Asia.

• Klub 8 Na Slamníku uvádí každou nedě-
li od 19.00: 12. 3. Emil Hakl, Petr Hrbáč, Pavel
Rajchman YAMABU (rock). 19.3. Katarína Jani-
gová, Tomáš Kapras, Irena Svobodová, Martin
Plitz. 26. 3. Večer časopisu TVAR: Lubor Kasal,
Božena Správcová a hosté.

• Obecní galerie Beseda a Sdružení obča-
nů a přátel Malé Strany a Hradčan otevřely
v Malostranské besedě výstavu SEDM - S. V. U.
MÁNES - do 26. 3.

• HOLLAR vystavuje grafiku z let 1934-
1980 Zdeňka Sklenáře - k jeho devadesátinám -
do 2. 4.

Piaty ročník festivalu Slovenské divadlo
v Prahe, ktorý už tradične prebieha v Diva-
dle bez zábradlí, potvrdil, že ak je vôľa, tak
prídu aj výsledky. Aj keď sa hovorí, že až
história s odstupom času spravodlivo ocení
ten či onen čin, už aj súčasníci môžu ocenit
manželov Hanu a Karla Heřmánkových,
ktorí pred piatimi rokmi prišli s myšlienkou
obnoviť „divadelný most“ medzi Čechmi
a Slovákmi. Spočiatku nebol veľký záujem
zo strany oficiálnych miest, pripisovalo sa
to politickým pomerom, neskôr záštitu pre-
vzali primátori oboch hlavných miest, vlani
dokonca ministri kultúry. Tento rok bol fes-
tival zaradený ako súčasť akcie Praha - Eu-
rópske mesto kultúry roku 2000. Počas ôs-
mych dní bolo odohraných desať predstave-
ní, a čo je najdôležitejšie, stále pred plným
domom a niektoré predstavenia by mohli
byť aj dva trikrát reprízované a neuspokojili
by záujemcov. Dramaturgia nevyberá len
osvedčené „kasové“ tituly, ktoré už zaujali
divákov. Návštevník môže sledovať viac
ako desať rokov stále sviežu inscenáciu
Mrožekových Emigrantov, ako aj pred me-
siacom premiérovanú hru na námet Dosto-
jevského. Súbory, ako Štúdio S, Radošinské
naivné divadlo, alebo Astorka - Korzo 90,
hosťujú v Prahe aj mimo festival. Martinské
a nitrianske divadlo sa tu ukáže len pri tejto
príležitosti. Často mimobratislavské divadlá
mávajú zaujímavú dramaturgiu. Veď vystú-
penia martinského Divadla SNP za pred-
chádzajúceho režimu, keď tam dramatur-
gom bol Martin Porubjak, bývali povestné.
Zo súborov, ktoré sme tu nemali predtým
možnosť vidieť, sa predstavili študenti VŠ-

MU z Bratislavy v Shakespearovej komédii
Sen noci svätojánskej. Navyše sme mali
možnost vidieť talk show na Slovensku neo-
byčajne populárnych Stana Radiča, Jara Fi-
lipa, Richarda Müllera a ich hostí v Kurze
slovenčiny pre zábudlivých. Hneď prvým
predstavením Ionescovej absurdnej drámy
Stoličky v réžii Ľubomíra Vajdičku obidva-
ja protagonisti, Emília Vašáryová a Emil
Horváth, nasadili vysokú laťku. Priam he-
recký koncert osvedčenej dvojice, ktorá pri-
pravila zvláštny večierok pre ešte zvláštnej-
ších hostí ukázal aj iné možnosti interpretá-
cie tejto hry, ako sme mali možnosť vidieť
pred pár rokmi v Stavovskom divadle. Túto
sezónu jubilujúce - už päťdesiaty rok hraje
v Nitre divadelný súbor, Divadlo Andreja
Bagara uviedlo Tri veľké ženy Edwarda Al-
beeho. Albee, ktorý sa na našich scénach
objavuje už takmer štyridsať rokov, od pa-
mätnej inscenácie Kdopak by se Kafky bál
v pražskom libeňskom divadle, sa inšpiroval
pri písaní tejto hry niektorými črtami svojej
adoptívnej matky. Hra je veľkou príležitos-
ťou pre tri vekove rozdielne ženské charak-
tery. Všetky tri herečky, Eva Matejková,
Eva Pavlíková a Daniela Kuffelová, zaujali
svojimi výkonmi. Nitrianske divadlo sa
predstavilo aj v Stavovskom divadle Sha-
kespearovým Macbethom v réžii Vladimíra
Morávka. Z rečí a kritík už skoro kultové
predstavenie obdarené mnohými poctami
z Divadelnej Nitry som bohužiaľ nevidel, le-
bo sa dublovalo s iným festivalovým pred-
stavením. Adela Gáborová a hosťujúci Ma-
rián Labuda vytvorili v inscenácii hlavné
úlohy. Jedinú pôvodnú hru Alžbetu Báthory

od Silvestera Lavríka prinieslo Divadlo
SNP z Martina. Treba oceniť martinskú dra-
maturgiu v hľadaní nových textov, lebo za
dobu trvania festivalu Slovenské divadlo
v Prahe je to ich tretia pôvodina. Autor, kto-
rý je víťazom nadácie Alfréda Radoka, si
svoju hru o legendárnej Čachtickej pani aj
sám zrežíroval. Je to zvláštna Báthoryčka,
filozoficky poňatá, príliš prešpekulovaná,
poznamenaná videním dneška. Jana Oľhová
dostala veľkú príležitosť, s ktorou sa dobre
vyrovnala, ale s textom sa malo ešte praco-
vať, alebo mal ho dostať iný režisér, ktorý by
mal k nemu väčší odstup.

Príjemné prekvapenie pripravili poslu-
cháči posledného ročníku VŠMU Shakespe-
arovou komédiou Sen noci svätojánskej,
ktorú režíroval Juraj Šulík. Predstaveniu
tohto herecky silného ročníku predchádzala
povesť, ktorá nesklamala. Na scéne takmer
bez dekorácií prebehol večer plný gagov,
veselia, napätia a radosti z hravosti. Už ob-
sadenie niektorých z účinkujúcich v násled-
nej dramatizácii Dostojevského románu
Zločin a trest ukazuje, že úspech študentské-
ho predstavenia nebol vecou náhody. Pred-
stavenie Radošinského naivného divadla,
hru Stanislava Štepku Včela v zime, ktorú
režíroval Milan Lasica, som nemal príleži-
tosť vidieť. Obidve predstavenia boli vypre-
dané, tak až pri niektorej z ďalších repríz
v Branickom divadle. Len zo stretnutia
s Milanom Lasicom pri príležitosti jeho
šesťdesiatky v Klube slovenskej kultúry mi
utkvela jeho odpoveď na otázku, ako sa mu
režírovalo Radošincov, že len „autor mal
problémy s naučením sa textu“. Divadlo As-
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torka - Korzo 90 sa predstavilo hrou Vražda
sekerou v svätom Peterburgu, ktorú podľa
románu F. M. Dostojevského Zločin a trest
napísal špeciálne pre toto divadlo a režiséra
Romana Poláka Čechoameričan Jan Novák.
Videl som už niekoľko dramatizácii tohto
kľúčového Dostojevského románu. Brati-
slavská inscenácia ma zaujala skvelým vý-
konom Borisa Farkaša ako Porfirija Petrovi-
ča a úplným prekvapením bol pre mňa Mi-
roslav Noga ako Raskoľnikov. Ich dialógy
boli priamo brilantné. Milo zapôsobila Zu-
zana Ožvoldíkova ako Soňa Marmeladovo-
vá. Otázkou mi zostalo, či je náhodná ma-
ďarčina majiteľky pufu, alebo či je preto, že
v ruštine sa týmto ženám hovorí vengerka.
Príbeh bol doplnený filmovými dokrútkami,
ktoré boli premietané na bielu plachtu, pred
ktorou, či za ktorou sa odohrávala ďalšia ro-
vina deja. Nebol to zlý nápad, len by bolo
treba deje časovo zladiť. Alebo sa myslí, že
divák prehliadne na scéne sneh a na dokrút-
kach inú ročnú dobu? V menších postavách
vystupovali študenti z už spomínaného Sna
noci svätojánskej. V talk shaw Jara Filipa
a Stana Radiča Kurz slovenčiny pre zábud-
livých spieval a občas čo to povedal Richard
Müller. Ako hostia vystúpili Petra Buzková,
Milan Kňažko a Michal Prokop. Bolo to
vtipné, zábavné a chvíľami padla na mňa no-
stalgia. Nikdy som nevedel, prečo je tu tak
populárna Petra Buzková. Ale pochopil som
- pekná žena, veľa toho nepovie a včas odí-
de. Talk shaw bol dobrý nápad, Milan Kňaž-
ko príjemne prekvapil a dramaturgia mala
dobrú bodku za osemdenným programom.

VOJTECH ČELKO

• Nakladatelství Labyrint chce 11. 3. v 19.00 v paláci Akropolis upozornit na svou novou knihu
Christian Morgenstern, Egon Bondy: Galgenlieder/ Šibeniční písně. Prapor a jiné materiály k Šibeničním písním jsou

vystaveny od 21. 2. do 10. 3. v knihkupectví Řehoře Samsy v Lucerně.
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dina prostřednictvím stejně fiktivní „histo-
rické osobnosti“ jako by dotkne velkých
dějin. Zároveň je ovšem vypravěčem vy-
jadřována pochybnost o reálné existenci to-
hoto prostoru panoramatické historie:
„Všechno ostatní (doplňky oficiálního tex-
tu, vyvolané oslovením otce A. historickou
osobností), co není známé z tisku a foto-
grafií, ustupuje do pozadí v okamžiku, kdy
historická osobnost promluvila. Od této
chvíle je otec A. opět volný a předmětem
našeho zájmu.“ (Součková, M.: Amor
a Psyché, Praha 1995)

Historie je interpretací obrazu a textů,
postava se od doteku této fiktivní historie
navrací zcela do prostoru románu („otec
A.“ je opět volný).

Román Amor a Psyché je postaven na
konfrontaci juvenilní naivity a iluze defino-
vané zkonvenčnělými literárními postupy,
velemluvnosti mladistvých hrdinek a rafi-
novanou reflexí jejich nedospělosti z hle-
diska prohloubené perspektivy zralého člo-
věka. Motiv setkání s historickou osobností
představuje v rámci koncepce celého textu
jistou aberaci, je tu zcela nový, objevuje se
téměř na konci románu a s ničím není svá-
zán. Je víceméně okrajovým motivem, vari-
ací konvence. „Historická postava“ tu má
stejný význam jako hra s konvencionalizo-
vanými literárními schématy. Vypravěč na-
značuje, že velká historie vstupuje do živo-
ta jedince jako předem připravený mýtus -
fiktivní příběh personifikovaný nějakou
událostí či osobou.

Zatímco prvek dějin není v prvních
dvou prózách téměř přítomen, dětství, ač-
koliv nezastupováno vždy přímo dětskými
postavami, je tu definováno naivitou a pre-
sentismem hrdinů, omezeností jejich světa
i jeho charakterem podivného místa, kde
každý detail chce být ohledán a vybízí k tá-
zání. Svět nemá pevnou strukturu, ale vždy
znovu a znovu se rodí z evokace, zpřítom-
nění. To, co se zdá být pevně konstituová-
no, se z jiné perspektivy zjevuje jako zvet-
šelá konvence, zvykové schéma bez vztahu
ke skutečnosti.

V románech Odkaz a Zakladatelé edito-
vaných v roce 1940 zůstává zachován pro-
stor intimního světa jedince. Je zde ovšem
rozšiřován do okruhu rodového kolektivu,
do jehož rituálů a tradic vrůstají hrdinové,
aby se nakonec sami stali personifikací této
rodovosti. Velké dějiny se tu objevují jen
sporadicky v mlhavých aluzích, o to inten-
zivněji však je prokreslována dějinnost ro-
dová. Imanentní dějiny rodu tu tvoří určitou
ironickou parafrázi k oněm skrytým ději-
nám velkým. Vypravěč sleduje od prvních
kapitol Odkazu dětství sourozenců Toma-
nových, skrývá se za vědomím postav, jimž
se postupně otvírá svět široké rodiny, jejíž
kolektivní rituály tvoří základní životní
schéma pro jejich jakékoliv další čtení svě-
ta. Vypravěč přechází od postavy k postavě
a využívá jejich vědomí k nasvícení děje.
Vzniká tak proud jakési kolektivní, neustá-
le se proměňující reflexe spjaté dějinami
rodu. Z původních obrysů dětského světa,
vrůstajícího do tradicí strukturovaného
schématu rodového života, zůstává zacho-
ván určitý prvek naivity či nevědění, který
dovoluje odhalit situaci bez předsudečnosti
a jistým způsobem zaručuje fenomenolo-
gickou čistotu pozorování. Toto nevědění,
domnívání se, naivní interpretování popi-
sem zaručuje permanentní odstup proměnli-
vého vypravěčského fenoménu od postup-
nosti rodových dějin. V ironické parafrázi
buržoazní touhy po tradici a kořenech je

zpochybněn typ měšťanského světa, jeho
schematizovaný literární obraz, ale zdá se,
že je i rozpoznávána vratká pozice indivi-
dua v proudu dějin vůbec. Ani přijatý a od-
kazovaný mýtus tradice - událostí, které se
staly, předků, jejichž činy nutno uctít, neza-
kládá žádnou jistotu aktuální existence.
A tak ve druhém románu Zakladatelé, po-
kračování Odkazu, zaskočí v závěru dítě
své rodiče otázkou, v níž je vyslovena zá-
sadní nedůvěra k tomu, co je odkazováno.

Dcera vytržená nočním děsem ze spán-
ku se ptá rodičů: „Z čeho budu živa až
umřete?!“ Zaražení rodiče interpretují otáz-
ku jako prostou obavu naivního dítěte
o hmotné zajištění. Ale dítě v transparent-
ním nahlédnutí perspektivy nejisté budouc-
nosti překračuje rodičovský obzor daný při-
jatým rodovým schématem. Odhaluje se tu
možnost ničím nezajištěného střetu se svě-
tem, kde nic z onoho rodového mýtu nebu-
de platit. Nejistota je podporována vědo-
mím, že mnohé z odkazu je postaveno na
předstírání, okázalé ostenzi znaku. Zkuše-
nost konkrétní existence pak rozkrývá tuto
prázdnou, nevěrojatnou okázalost:

„Z čeho bude živo dítě pana Kroupy?
Z toho, co mu odkážeme, z toho, co po

nás zůstane.
Vidělo jsi nás lháti, nelži!
Dali jsme ti, co jsme mohli. Nebuď ne-

vděčné!
Nevidělo jsi nás chodit často do kostela,

buď však zbožné!“
Dětský prvek v románu tedy mimo jiné

funkce slouží jako významné vehikulum
odhalování vratkosti a nedůvěryhodnosti
onoho sledu událostí, činů a rituálů tvoří-
cích zdánlivě pevný rastr pro chápání sku-
tečnosti i pro vetkání dalšího lidského osu-
du do ornamentu rodové tradice. Pochyb-
nost a nejistota tohoto zdánlivě zcela ima-
nentního světa jsou analogické jakémukoliv
světu budovanému na principu předem
ustaveného a pro jedince závazného orna-
mentu dějinného příběhu.

V Dětské povídce ze souboru Škola po-
vídek se opět vrací motiv záchrany skuteč-
nosti bezprostřední transparentní analýzou
konkrétního prožívání. Dětský presentis-
mus je tu interpretován jako záchrana prav-
dy, protože je zbaven iluzí o skutečném
světě, protože přesně určuje jen, co je tady
a teď v bezprostředním zorném poli sub-
jektů - pouze o tom vyjednává, aby tak ne-
vědomky byla světu přiznána jeho skuteč-
ná podstata zbavená konvencí literárních,
ale i historických, kulturních či politic-
kých: „Dospělí chtějí, aby povídky měly
začátek a konec. Janinka i já víme, že není
žádný konec ani začátek, že je jen svět, kde
je člověk šťasten a kde by si přál žít.“ Od-
halení podstaty fikce - stvořeného světa -
vypovídá i o podstatě světa reálného - neji-
stého proudu skutečnosti bez konce a za-
čátku.

Nejistota proudící skutečnosti je i vý-
chodiskem deníkové prózy Svědectví, v níž
Součková poprvé zachycuje v textu kon-
krétní historické události vztahující se ke
dnům německé okupace a vzniku protekto-
rátu. Jednotlivé zápisy mají konkrétní ča-
sové určení včetně letopočtu. Vyprávějící
subjekt není zcela zřejmě fyzicky dítětem,
ale zachovává si jisté prvky dětské bezpro-
střední konkrétnosti a naivity, která je patr-
ná opět v jeho nevědění, uhadování, omy-
lech v pokusu o odhalení perspektivizující-
ho historického vývoje událostí. Tyto omy-
ly má vypravěč ostatně společné s kolek-
tivním hrdinou - širším společenstvím,
snad národem, který se zjevuje v četném

užití plurálu. Oč častější je tato naivita
v odhadu dějinného vývoje, o to bezpro-
střednější je analýza aktuálního prožitku.
Tato živost prožívání v kombinaci s osobní
i kolektivní nejistotou perspektiv dodává
celému textu napětí, které osciluje v otáz-
kách - co bude s mým životem a co s námi
všemi v tomto okamžiku pádu všeho. Zno-
vu se vrací otázka dítěte manželů Kroupo-
vých: „Z čeho budu živa, až vy umřete?!“
Nejistota dějinných perspektiv ve chvíli,
kdy se odkaz hroutí, naléhavě upozorňuje
na problém holé existence - osobní i kolek-
tivní.

Jinou variantu vztahu dětství a dějin na-
bízí román Bel Canto, v němž dva paralelní
hrdinové zpěvačka Giulia a Ernesto Oliva si
zachovávají z dětského světa schopnost
vstoupit do vlastní iluze, prožívat fikci jako
skutečnost, ztrácí však dětskou schopnost
vztahu ke konkrétnosti okamžiku, schop-
nost návratu ke skutečnosti. Ztráta této, pro
svět dětí typické, pružnosti pohybu mezi
fikcí a realitou vede u obou k životní tragé-
dii. Oba hrdinové touží vstoupit do velkých
dějin, zachránit svou existenci věčností -
velkým činem v toku dějin. Oliva obdivuje
Napoleona, mocné historické osobnosti
a pohrdá akademickou filozofií a historií,
která postrádá riziko.

„Studoval jsem historii a filozofii nikoli
však jako filistři (mám zde denně na očích
příklad profesora T.), kteří v tichém závětří
spokojeného života koncipují myšlenky
o smyslu dějin.“ Oliva doplňuje své úvahy
konglomerátem dobově populárních myšle-
nek Nietzscheho, Spenglera a dalších: „Jak
překonat pesimismus, plynoucí z rozumové-
ho poznání? Přimknout se k životní síle,
k primitivní síle, k něčemu, co má v ústech
slova: život, síla, odvaha, hrdinství, vůle,
moc, přitakání životu, přírodě.“

Oliva, v analogii k touze zdemagogizo-
vaných mas, chce „sáhnout“ na dějiny a stát
se hybatelem jejich proměn. Paralelně k ně-
mu si zpěvačka Giulia buduje iluzi o vlast-
ním talentu a slávě. Banální všednost žije
jako sled velkých mýtotvorných událostí.
Oba se stanou obětí iluze, mýtu, oba končí
životním krachem. Součková analyzuje je-
jich potřebu být součástí velkého příběhu,
která je tak silná, že proměňuje celý život
ve fikci. Komparace fikce románové a ži-
votní je v textu tematizována mnohokrát:
„Giuliini známí často říkají: Giuliin život,
to byl román!“

Oba hrdinové svým ulpěním ve fikci
zrazují skutečnost a ztrácejí tak svou pů-
vodní dětskou nevinnost, v níž přepnutí
z iluzivního světa zpět do skutečnosti je
zcela přirozené. Iluze o možné manipulaci
s událostmi lidského života, stejně jako
s událostmi dějin, tu stojí jako paralela me-
zi životem jednotlivce a velké skupiny. Za-
tímco Giuliina manipulace se skutečností
vlastního života symbolizuje iluzi subjek-
tivní, osudy Olivovy jsou aluzí na dobově
konkrétní představy o možnosti proměny
dějin.

Zřejmé rozpětí mezi ahistorickou kon-
krétností dětského světa a iluzivností vel-
kých dějin lze pozorovat v poslední rozsáh-
lejší prozaické práci Milady Součkové Ne-
známý člověk, která je budována na kon-
frontaci velkých dějinných událostí převáž-
ně dvacátého století s časově konsekventní-
mi osobními „dějinami“ jednotlivce. Tyto
dvě paralelní řady života jednotlivce a udá-
lostí velkých dějin postupují jako by lho-
stejně vedle sebe. Nenápadně se však pro-
stupují prostřednictvím zdánlivě banálních
objektů, jako je třeba zmrzlinový dort v po-
době válečné lodi, určený pro narozenino-
vou oslavu na dětském večírku. V těchto ni-
cotnostech se však odhaluje nebezpečná
reglementace velkých dějin na jakýkoliv in-
dividuální život. Dějiny vstupují do života
jedince, aniž o tom má on sám jakékoliv tu-
šení, třeba v podobě slov písně o bitvě
u Hradce Králové. Děsivá událost se pro-
měnila v něco tak nevinného, jako je melo-
die a verše. Vypravěč ji mnohovýznamově
nazývá „lidovou písničkou světové histo-
rie“.

V jednotlivých kapitolách knihy se stá-
le opakuje stejný princip konfrontace nevě-
domí a nevinnosti přítomného konkrétního
okamžiku s dějinnou perspektivou, událost-

mi, které fatálně ovlivnily život Evropy ve
dvacátém století. Banalita všední přítom-
nosti jedince je konfrontována s hektickým
pohybem davů, válkami a oslavami vítěz-
ství. Jako by tu v uměleckém tvaru byl ilus-
trován Patočkův postřeh, že: „Problém in-
dividua, problém lidské osoby, byl od po-
čátku problémem překonání každodennosti
a orgiasmu.“ (Patočka, J.: Kacířské eseje
o filosofii dějin, Praha 1990)

Vypravěč perspektivizuje události od
zmiňované bitvy u Hradce Králové do tři-
cátých let dvacátého století, přičemž ona
„první“ historická událost má vztah k hr-
dinskému subjektu prostřednictvím rodové
tradice, je tím, co předcházelo osobní exi-
stenci jedince, přesto se však stalo součástí
jeho životního obzoru. Perspektiva jistého
vědění vypravěče konfrontovaná s nevědě-
ním přítomné chvíle hrdinského subjektu,
chvíle, v níž velká událost vstupovala nepo-
zorovaně do života jedince, představuje zá-
kladní jednotící princip knihy. V tomto spě-
ní od nevědoucnosti k vědění o životě a dě-
jinách se rovněž naznačuje zmiňovaná ztrá-
ta nevinnosti, oddělení se od světa dětství.
Na druhé straně v poslední kapitole Filozo-
fický kongres, v níž se objevují nejrůznější
koncepty světa a dějin, znovu dospívá hrdi-
na k rozpakům z přítomnosti, v níž se uka-
zuje, že svět nijak nepozbyl pro jedince své
nebezpečné nevypočítatelnosti. Opět do-
chází k zpětné reflexi dětství, znovu zazní-
vá bolest nad ztracenou nevinností v po-
slední anglické větě: „God forbid that we
should give out a dream of imagination for
a pattern of the world.“ (Součková, M.:
Neznámý člověk, Lund 1962)

Touha po záchraně skutečnosti pro-
střednictvím imaginace a nedůvěra ke všem
fiktivním konceptům světa jsou výsledkem
přirozené konfrontace subjektu a dějinných
událostí, jak je předvádí celý text. Jejich vý-
sledkem není další nový koncept poznání,
ale vyjádření úzkosti člověka, jenž se stává
obětí historie a jehož vlastní intimní svět,
propadající se do minulosti, je prostorem
značně nejistým.

Jestliže tedy sledujeme celý korpus próz
Milady Součkové, ukazuje se, že její hrdi-
nové a vypravěči nejprve zkoumají detailně
prostor své přítomnosti, otevírají svět jako
by z původní dětské bezprostřednosti vní-
mání konkrétností v nejbližším okolí. Tato
detailní analýza souvisí s aktem psaní,
v němž se událost transformuje do světa
fikce. Rozostřené rozhraní jako by odráží
nejistou pozici subjektu ve světě. Vypra-
věčský pohyb na hraně fikce a reality se po-
stupně stále více perspektivizuje, přičemž
základní východisko spočívající v bezpro-
středním konkrétním průzkumu zážitku zů-
stává zachováno. Dochází však ke kontrast-
nímu zobrazení aperspektivní přítomnosti
subjektu s perspektivizovaným pohledem
historickým. Vzniká tak obraz vztahu jedin-
ce a nesrozumitelného toku dějin. Schéma-
ta rodových historií jsou zpochybněna stej-
ně jako velké dějinné koncepty. V určitém
kruhu spěje jedinec od nevědění k dějinné
reflexi, aby se opět odvracel od svého po-
znání jako od iluze a znovu hledal spásu ve
zpřítomnění toho, co skutečně bylo žito.
Účast ve velkém příběhu dějin stejně jako
v románu proměňuje skutečnost ve fiktivní
schéma, jehož se subjekt může stát lehko
obětí.

V roce 1941 vyšel první román Olgy
Barényiové nazvaný Janka. Jde o příběh
dívky, která se po smrti matky podrobuje
kruté klášterní výchově, přičemž její osu-
dy ve společenství dalších chovanek a řá-
dových sester jsou zasazeny do let první
světové války. Vypravěč románu sleduje
události převážně z vnitřní perspektivy dí-
těte, jemuž krutost reality kolem z valné
části uniká, ale intenzivně vnímá nesrozu-
mitelný vpád konkrétních událostí - smrt
matky, přechod do nepřátelského prostředí
kláštera. Její nerozumění a tázání kontras-
tuje s lhostejností okolí. Vypravěč převáž-
ně se ukrývající za nevědomou perspekti-
vou dětského světa tento úkryt čas od času
opouští, aby uváděl konkrétní data a udá-
losti posledních let monarchie. Podobně
jako u Součkové se tu setkávají velké his-
torické události s aperspektivní situací je-
jich aktérů. Smrt vojáka kontrastuje s ne-

(Pokračování ze strany 1)

Dětstvía dějiny
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věděním jeho manželky vykonávající
všední práci.

„Jedna paní pekla vánočku. Takovou
žlutou, samé mandle a rozinky. A spálila ji.

Ve Vídni vyvěšovali právě dlouhý se-
znam padlých za poslední týden. Ta paní,
co tu vánočku pekla, takovou krásnou vá-
nočku, spálila, ta, prosím, ještě nevěděla, že
jméno jejího muže je na té listině. Co tako-
vá vánočka dá práce a kolik stojí! Není to
škoda?“ (Barényiová, O.: Janka, Praha
1941)

Sama promluva má rysy nezáměrné dět-
ské krutosti z nevědění, dětská je i primitiv-
ní stylizace zabíhající permanentně k po-
družnějšímu tématu - vánočce, aniž věnuje
pozornost mnohem významnějšímu prvku
tragédie. Tento rys vypravěčského diskurzu
je příznačný pro celý text.

Svět dětství je u Barényiové, podobně
jako u Součkové, místem konkrétního dote-
ku se skutečností, ale je to zároveň prostor
bezútěšnosti, nebezpečí a střetu s násilím.
V románu Janka zcela chybí jakýkoliv pr-
vek idyličnosti. Dětská imaginace umocňu-
je krutou skutečnost, únik do fikce je indi-
kací nějakého děsivého nárazu zvenčí, je
produktem úzkosti nebo strachu.

U Barényiové paralelismus mezi kru-
tostí války a dětskou nevědomostí nabývá
až absurdních podob, například ve scénách,
kdy chovanky vítají umírajícího vojáka či
když vypravěč simultánně sleduje dva děje
- smrt důstojníka a tanec dívky: „A jednou
v noci je bouřka a umírá jeden mladý poru-
čík. Umírá, gramofon hraje a nahoře tančí
krásné děvčátko.“ Orgiastické chvíle dětí,
překonávajících nudu klášterního života,
jsou propojeny s výsledkem orgiasmu vál-
ky. Pro obě scény je příznačná lhostejnost
a aperspektivita související s izolovaností
dějů.

Určitý cynismus vypravěčské stylizace
je analogický k cyničnosti dětského světa,
který je analogií všeobecně lhostejné doby,
kde umírání a smrt nemají žádnou zvláštní
platnost. Podobného postupu užije mno-
hem později Arnošt Lustig v některých
svých raných obrazech dětského osudu
v ghettech.

Román vrcholí sérií obrazů smrti cho-
vanek při chřipkové epidemii, podávaných
vypravěčem jako chladné konstatování sta-
vu, bez emocí, jako konkrétní všední děj.
Všednost smrti chovanek je paralelní všed-
nosti smrti na frontě. Dominance destrukce
a beznaděje je téměř absolutní. Zdá se, že
Barényiová promítá do deziluzivního živo-
ta své hrdinky, procházející snad všemi
stupni hrůz, které přijímá s nevědomou
lhostejností, stejnou, s jakou lhostejné oko-
lí přijímá ji, náladu pádu mocnářství. Dět-
ská křížová výprava klášterních chovanek,
předurčených k smrti, je analogií k osudům
tisíců životů zničených na frontách. Lho-
stejnost a rozpad mravních hodnot v po-
krytectvím prolezlém klášteře je analogií
k poměrům v rakousko-uherské monarchii
za posledních let její existence. Román
Janka lze tedy interpretovat jako podoben-
ství o zániku jedné civilizace. Perspektiva
dětství a perspektiva dějin jsou tu spojová-
ny od počátku na základě principu analo-
gie. Dětstvím není otevírána cesta k obno-
vě pravdivého pohledu na realitu jako
u Součkové, ale je chápáno jako prostor od
počátku rozvracený a násilněný skutečnos-
tí. Není tu žádná distance mezi enklávou
dětství a historickou perspektivou, protože
dějiny smetou hranice dětského světa zcela
nemilosrdně už na počátku příběhu. Vpád
dějin do života subjektu odstraňuje jakou-
koliv iluzi a otevírá prostor strohému kon-
statování stavu o bytí či nebytí v jistém ča-
se.

Poslední česky psaná próza Olgy Baré-
nyiové nese název Román a vykazuje řadu
podobností s prózami M. Součkové právě
pro hojné využívání sebereflexivních prvků
a hledání poměru mezi fikcí a skutečností.
I zde se vypravěč zabývá obsáhle dětským
světem, jemuž je věnována prostřední ze tří
částí textu, v němž jde o neustálé přesmy-
kování vyprávění mezi světem fiktivním,
rodícím se z románové konstrukce, a kvazi-
reálným světem vypravěče - tvůrce fikce.
Oba světy zachycují především intimní uza-
vřený prostor jednoho lidského traumatu.

Místní určení děje je jen mlhavé - pouze
z několika narážek lze soudit na Prahu, ča-
sové určení pak je zcela abstraktní a blíží se
obrazu v románu Amor a Psyché od M.
Součkové. Nabízejí se konkrétní data bez
letopočtu. Nicméně sehrává tu roli jistá pa-
ralela mezi časem románu a časem kvazire-
álného života vypravěče.

V knize neexistuje žádné spojení s něja-
kou konkrétní historickou událostí, velké
dějiny jsou na rozdíl od Janky z knihy zce-
la vytěsněny. Paralela mezi řadami román -
život a román - fikce je v závěru textu řeše-
na ve prospěch fikce. Ostatně i v celém vy-
právění je zřejmý kontrast mezi bolestnými
zážitky reálného života a možností jejich
korekce ve fiktivním prostoru příběhu.
V závěru se říká: „Malíř zmizel ve svém ob-
razu a autor zmizel ve svém románu. Šli
hledat zlatý zámek. A nikdy se nevrátili.“
(Barényiová, O.: Román, Praha 1945)

Odchod z reálného prostoru do tvořené-
ho je u Barényiové definitivní a nevratný.
Rozpuštěním v příběhu či zmizením v obra-
zu se vyjadřuje potřeba vypravěče - kon-
struktéra fikce a zároveň hrdiny, který v té-
to stavbě navždy zmizí, skrýt se před trau-
maty skutečnosti, uniknout z nebezpečné
reality. Zkušenost dějinná je tu možná skry-
ta za osobními prohrami hrdiny, za úzkostí
z permanentně zraňující zkušenosti intimní-
ho světa, za nímž číhá nevyslovený zlověst-
ný prostor kolektivních dějů. O tom, co se
děje za obzorem intimního světa, vypravěč
nechce nebo nemůže mluvit, přičemž kon-
strukce jeho fiktivního úkrytu zdá se být
příliš bytelná, aby nevzbuzovala podezření,
že tu je něco mnohem hrozivějšího než pou-
hé milostné zklamání, co ho nutí k defini-
tivnímu odchodu do jiného rozměru světa
fikce.

Zdá se, že pojetí cesty od aperspektivity
dětství k perspektivě dějin je u obou auto-
rek opačné. Zatímco Barényiová rozbíjí ilu-
zi bezpečí dětství už v prvním románu
a zkušenost dětských hrdinů se tu stává pa-
ralelou velkých dějinných událostí, Souč-
ková pojímá od prvních děl dětství jako
prostor původního otevření světa, počátku
paměti. S postupující perspektivizací dějin-
né zkušenosti se dětství stává principem ob-
novy skutečnosti ve světě propadajícím se
do fiktivních schémat, iluzí a mýtů. Souč-
ková dospívá od dětství k dějinám, aby
princip dětské bezprostřednosti a konkrét-
nosti vždy zachraňoval její hrdiny před pá-
dem do iluze, aby se stal prvkem ochrany
subjektu před nesrozumitelným pohybem
dějin. U Barényiové naopak sledujeme ces-
tu od reflexe velkého historického traumatu
prostřednictvím paralely s dětským světem,
k úkrytu před skutečností a tedy i před ději-
nami v prostoru fikce. Imaginace tu má být
štítem před úzkostí existence. Od kruté per-
spektivy historických událostí k vytvoření
umělé románové konstrukce, jejíž každý pr-
vek se okázale předvádí čtenáři jako pře-
hlídka obranné zbroje odrazující nepřítele
před vpádem.

Součková směřuje z intimního světa
k obrazu velkého historického panorama-
tu, aniž by se vzdala analytických pro-
středků ohledávajících existenciální pro-
stor jedince. Barényiová se odvrací od této
historické panoramatizace, aby se nořila
do stále intimnějšího a uzavřenějšího svě-
ta vlastních traumat, přičemž však se ne-
vzdává své úzkosti před velkými dějinami,
jak ji předvedla už ve své prvotině. Trans-
ponuje své obavy z dějin pouze do jiné po-
doby.

Poslední próza Neznámý člověk Milady
Součkové s velkou perspektivou dějin
vznikla v roce 1943 a během války přiroze-
ně nevyšla, Román Olgy Barényiové byl
editován v roce 1945, nedlouho před tím,
než byla autorka obviňována z kolaborace
s nacisty díky svému manželství s němec-
kým důstojníkem. Ačkoliv vypravěč
u Součkové se pokouší skutečnost zachra-
ňovat a vypravěč u Barényiové se před ní
pokouší hledat úkryt, oba cítí stejnou úz-
kost před dějinnými koncepty. Oba se sho-
dují zcela zřejmě v oné poslední anglické
větě Filosofického kongresu.

God forbid that we should give out
a dream of imagination for a pattern of the
world.

Kniha Vlastimila Maršíčka (v letech
1956-1970 tajemníka Svazu českosloven-
ských spisovatelů) Nezval, Seifert a ti druzí...,
s podtitulem Necenzurovaný slovník českých
spisovatelů (Host 1999), vzbudila ohlas. Čte-
nář se baví vyprávěním o známých spisova-
telích a básnících, zaujat historkami dochází
k poznání, že vše lidské nebylo národním
umělcům cizí. Recenzenti už tak benevolent-
ní nejsou: Aparátčík Maršíček předvádí bez
uzardění mnohé kousky bolševických polit-
ruků a bezostyšně je předkládá jako zcela při-
rozené potvrzení velkoleposti pozadí tehdej-
šího kulturního života - a v Hostu se museli
zbláznit, když něco takového vydali. To je
velmi jednoduché schéma, které se však
v pohledu pronikavější kritiky začíná hroutit.
K zamyšlení nad knihou nutí nejen její četba,
nýbrž (za všechny) i postoj jejího recenzenta
Michala Bauera (viz článek V nakladatelství
HOST se patrně zbláznili ve Tvaru č.
1/2000).

Bauer je znalý doby. Má přehled o doku-
mentech a sjezdových materiálech, Maršíčka
je schopen usvědčit ze zkreslení doložitel-
ných věcí i z deformace pohledu na dějinně
historický fenomén zvaný „Svaz“. Svým
zaujetím pro téma však neúmyslně vytváří
paralelu k textu recenzované předlohy. „Ka-
ratelem“ a „morálním soudcem“ není Marší-
ček, ale Bauer. Proč? Protože Maršíčkovi
podsouvá něco, co Maršíček nepíše a nedělá,
čím ani nechce být. Bauer u něj vidí „nená-
vistné odsouzení“ dogmatiků (Kohout),
k nimž sám Maršíček patřil. To jej popuzuje.
Ovšem o nenávisti zde nemůže být řeči, na-
nejvýš můžeme hovořit o hierarchizaci prvků
ideologie ve vztahu ke „Svazu“. Stejně tak
nelze u Maršíčka hovořit o literárněhistoric-
kém pohledu, jehož absence Bauera provo-
kuje. Nic takového tu být nemělo a nemá.
Sám Bauer jistě ví, že podtitul knihy je ko-
merčním trikem, a určitě není tak naivní, aby
neviděl dominantní rys knihy - snahu zpří-
stupnit události, o nichž se zatím jakoby ze
slušnosti mlčelo. Bauerův problém je jinde:
Na chvíli nechtěl zapomenout na svou erudi-
ci a cpal ji na nesprávné místo. Proto vnímal
knihu jinak, než by si zasloužila. Mohlo jej
k tomu vést i bohulibé rozhořčení nad stavem
společenského vědomí o komunistických
zločinech i oprávněné zhnusení z programo-
vé ignorance naprosté většiny politických
i kulturních špiček současnosti k danému té-
matu. Jenže ani tento postoj ve své recenzi
nevyjádřil dostatečně a transparentně, místo
toho se v knize utápí, dlouhými citáty doklá-
dá pouhé banality a malichernosti, které ne-
zaslouží zbla pozornosti.

Co lze o Maršíčkově vyprávění v krát-
kosti říct? Všechny vzpomínkové medailon-
ky mají stejný mustr: snaha o portrét osob-
nosti, její místo a pozice ve svazu spisovate-
lů, příhoda či zážitek na konec. První dva
kroky tohoto postupu uvozují třetí, nejdůleži-
tější a jediný pilíř - tlachavé historky. Na nich
je kniha založena. Maršíček se domnívá, že
vydává svědectví, a proto se také snaží o for-
mu. Užívá nuceně květnatého jazyka, úzkost-
livě si hlídá strukturu věty a u některých au-
torů ozvláštní vzpomínku básnickým zvolá-
ním a několika větami vlezlé adorace. Tako-
vé zjitření nálady vyvažuje věcnými poznám-
kami a záměrně a často upozorňuje na vý-
znam slovníkové konstrukce textu, aby za-
choval dekorum odstupu. To však vyžaduje
alespoň zdánlivé hodnocení každé osobnosti.
Jenže přes všechny pokusy o uzavřené kritic-
ké sdělení nebyl autor ničeho podobného mo-
cen, jelikož mu schází nadhled, nevnímá sou-

vislosti, neříká ani to nejnutnější o literárním
díle básníků, jednoduše a prostě zůstává mi-
mo historický, společenský a kulturní kon-
text. A zde spočívá tragédie jeho vzpomínek.
Tento nešťastník, aby se ospravedlnil, vyvá-
zal sám sebe i celý „Svaz“ ze všech zmíně-
ných relací a zůstaly mu vzpomínky na lidi,
kteří na tom mohli být ve svém stáří a se
svým svědomím podobně jako on, ovšem
s tou výhodou, že dnes jsou již mrtvi. Celá
kniha není ničím jiným než obhajobou sebe
sama, své minulosti i přítomnosti, resp. pev-
ným uchopením příležitosti vnutit světu níz-
ce „svazový“ smysl a poznenáhlu indoktrino-
vat jeho reflexi. Hodnocení jsou proto ne-
smírně vágní, emotivně podbarvená a lehce
senilní. V mnoha případech je z nich cítit ne-
vkusné rozdělení člověka na fyzickou osobu
a legendárního autora, manipulace životem
i dílem, sentiment přerůstající v bombastická
a pompézní zjištění nebo v melodramaticky
vyjádřený obdiv. Někteří autoři jsou snad
hodni politování, ale vyznění naprosté větši-
ny medailonů je tristní a tragikomické - Drda,
Glazarová, Kainar. Smutek z četby osudů
v Maršíčkově podání se mísí s krutým sar-
kasmem. Způsob podání - autor neautor - má
blízko k choromyslnosti. Vždyť jednotlivé
osobnosti naší literatury, které se podílely na
likvidaci kultury a mnohdy prokazatelně
a konkrétně i na likvidaci jejích reprezen-
tantů, jsou líčeny jako oběti. Latentní tragic-
ká atmosféra vyprávění je jakoby odlehčena
celou řadou humorných zkazek, ovšem čte-
nář je v konečné fázi vyprávění neustále lá-
kán do rafinovaně rozevřených pastí v podo-
bě líčení heroizace úsilí celého svazového
aparátu (až na jednu či dvě výjimky) od Ne-
zvala až po Maršíčka; autor knihy vytváří zá-
měrně zkreslený a nakonec i lživý záznam
o jeho „boji“ s větší mocí, než jakou předsta-
voval on sám. Maršíček píše prostřednictvím
jiných o sobě, a jelikož si zachovává alespoň
zbytky už tak deformované schopnosti sebe-
reflexe, hierarchizuje a rozděluje. Do rozvr-
ženého obrazu pak promítá sebe sama, aniž
by si uvědomoval skrytou touhu zařadit se
mezi ty, jimž čítanková sláva umožnila skrýt
v očích veřejnosti nízkost jednotlivých po-
hnutek a skutků. Jako by říkal: Ten byl hod-
ný a spravedlivý, to zase byla svině, s kterou
jsem nechtěl nic mít, ale jinak to nešlo. Snůš-
ka patetických výlevů o Jarmile Glazarové je
jedním z vrcholů projekce: umělkyně se ve
své dobrosrdečnosti, pro niž by bylo přiléha-
vé jadrnější označení, „stala obětí těch dob“
(s. 34). Ale ne dost na takové přetvářce. Obě-
tí byl celý „Svaz“: „Dosud existoval starý
spisovatelský svaz a do poslední chvíle vzdo-
roval politické moci“ (s. 121), čteme o situa-
ci kolem roku 1970. Tady už probleskla pa-
ranoia. Maršíček ztrácí kontrolu nad tím, co
píše. Nebo to máme chápat tak, že oběti jako
Drda a mnozí další se obětovaly tím, že chla-
staly, pářily se, udávaly, kradly a podváděly?
O tom všem autor mluví především! Vskutku
národní kulturní elita.

Podstatnější je však ještě něco jiného. Ta-
to kniha tím, že popisuje detaily, drobnosti
a okolnosti dějů, bezděčně rozkrývá fungová-
ní celého toho monstra, které bylo jen kamu-
fláží, nástrojem moci a Státní bezpečnosti.
Dokládá propracovanost a systematičnost ak-
tivit režimu vůči lidem, kteří nebyli určeni
k fyzické likvidaci a kteří se měli stát činiteli
v megalomanském a hrůzném plánu bolševi-
zace kultury. Svaz byl svět pro sebe, co bylo
mimo svaz, neexistovalo a muselo zaniknout.
Maršíčkovo vyprávění je přece jen svědec-
tvím: hovoří o naprosté izolaci lidí, na kterou
rádi přistoupili nebo museli přistoupit. Byla
to izolace fyzická i mentální, vraždící i sebe-
vražedná. Tato kniha je jejím dokladem.

Při četbě „slovníku“ jsem měl často pocit,
že už jsem někde po hospodách tu nebo onu
příhodu slyšel. Jistě, trošku jinak, ale slyšel.
Jsou to hospodské povídačky a jako takové
mají své kouzlo. A slyšel jsem také spoustu
jiných. Když se nad celým dílkem zamyslím,
tak mohlo být třikrát objemnější. A konečně:
každý z básníků, případně každá manželka
nejednoho básníka by napsali portréty mno-
hem zasvěcenější i mnohem pestřejší. Ovšem
pravděpodobně i s patřičnou noblesou. To, co
od Maršíčka o básnících víme, je jednak od-
porně deformované, jednak to mohl sepsat
kterýkoli řidič svazové limuzíny, co pendlo-
vala na silnici mezi Prahou a Dobříší.

Maršíček
a ti

druzí…
Igor Fic
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Literární dílo Milady Součkové lze nej-
přesněji charakterizovat jako exkluzivní, proto
jeho hodnocení nebylo nikdy - zvláště v době
svého prvního vydání ve 30. a 40. letech - jed-
noznačné a kritika ho chápala především jako
umělecký experiment, literaturu určenou pro
„vnímavé čtenáře a velké knihovny“.1 Jistá vý-
lučnost autorčiných próz spočívá mj. v neob-
vyklém propojení zdánlivě tradičních témat
s netradičním způsobem jejich realizace. Pro
všechny texty2 jsou na jedné straně typické no-
vátorské tvarové postupy, na straně druhé za-
chycují a představují model světa, důvěrně
známého prostoru, který bychom nejspíše
označili jako domov, jako užší i volnější okruh
společenských svazků, s nimiž je člověk
v různé míře propojen a jimž na základě spo-
lečně sdílených tradic také rozumí.3 Svět ro-
dinné a společenské pospolitosti od posled-
ních desetiletí minulého století až po dobu
konce první republiky je časově i prostorově
přesně situován, avšak zachycen nikoliv bez-
prostředně, ale retencionálně, tj. na základě
vzpomínky jako zkušenosti, svou povahou
fragmentární, se sebeprojekčním pohybem,4

což se v konkrétních textech projevuje reflexí
a ironickou, i když chápavou distancí od toho-
to světa a jeho hodnotových měřítek. Paměť,
skrze niž se vzpomínky aktivují, tak tvoří je-
den z nejvýznamnějších motivů a pravidelně
se s ním setkáváme i v reakcích, které lze na
dílo Milady Součkové zaznamenat.

Téma paměti je v jejím díle natolik domi-
nantní, že je nalezneme téměř ve všech kritic-
kých ohlasech. Recenzenti hovoří např.
o proustovském vzpomínání v zárodečném
útvaru (Ladislav Kratochvíl)5, o paměti, z níž
vyrůstají samotné postavy románů (Věra Liš-
ková)6, o jejích motivech zvýznamňujících
každodennost a intimitu (Marek Pokorný)7,
o vzpomínkách tak jemných a složitých kalib-
rací, které již nejsou v našich krajích standar-
dem (Rudolf Matys)8, o paměti jako prostřed-
ku evidence a distance, která vzniká mezi vní-
majícím jedincem a pamětí proměněnou v akt
psaní (Vladimír Papoušek) 9. Téma paměti,
významně spolupůsobící na utváření textů, je
v díle Milady Součkové nepřehlédnutelné, po-
kusme se o jeho bližší specifikaci, o přesnější
vymezení jeho funkcí a variant.

První typ, v němž se téma paměti v tex-
tech Součkové často projevuje, si můžeme
pracovně nazvat jako emblematický. Jde
o paměť - mapu, jak tento typ označuje sama
autorka, mapu - rytinu, do níž se postupně
ukládají pro nás významné prožitky a zkuše-
nosti. Paměť vytváří jakési schéma, formova-
né nejen samotnou vzpomínkou na konkrétní
událost, ale i vším, co se na ni v průběhu let
a života navrství. Nakonec v ní zůstanou ulo-
ženy především ty části vzpomínek, které si
uchovaly silné emocionální zabarvení - „pa-
měť potřebuje krev, aby vytvářela živé obra-
zy,“ říká autorka skrze vypravěče v Historické
povídce.10 V tomto případě paměť ztvaruje
událost do pevné podoby a může docházet
i k záměnám mapy s teritoriem, to znamená,
že takto fixovaná vzpomínka se dokonce mů-
že stát pro člověka skutečnější než sama reali-
ta. V nejevidentnější podobě nalezneme tento
typ ve scéně popisující bitvu u Hradce Králo-
vé během prusko-rakouské války v Nezná-
mém člověku.11 Vypravěč si ji vybavuje jako
secesní obraz s řadou symbolických významů,

do něhož umisťuje nejen přímé vzpomínky
svého otce, ale i všechny další informace, kte-
ré se během života na tuto událost nanesly.

Poněkud odlišným způsobem je v Nezná-
mém člověku vybudován popis příjezdu prezi-
denta Masaryka do Prahy. Vypravěč byl jeho
přímým účastníkem, přesto si časem vybavuje
tuto scénu stylizovanou do obrazu Maxe Šva-
binského: „Nelze se mýlit! (...) Sedí v automo-
bilu, má černý klobouk, bílý vous, vůz je černý
a sněhové vločky jsou bílé. (...) To je původní
černobílý lept Švabinského, podobizna prezi-
denta Masaryka, objeví se na známkách, ob-
razech, miliony bílých a černých bodů filmo-
vého týdeníku: Příjezd prezidenta Masaryka
do Prahy. Jen málokdo ho zná a všichni ho
okamžitě poznávají. (...) Celý ten dějinný ob-
raz je v černé a bílé.“12

K tomuto typu emblémů lze přiřadit i mo-
tivy fotografií, obrazů, soch ap., jejichž význa-
my v textech, v nichž se vyskytují, také časem
získávají ustálenou - schematizovanou podo-
bu. O otcově paměti vypravěč říká, že se po-
dobá litografiím a fotografiím.13 Součková
v těchto případech velmi precizně zachycuje
přesun od vzpomínky založené na události ke
schématu - konstruktu, zvýrazněnému ještě
černobílým viděním. Černobílá konfigurace
v reálném světě neexistuje, jde pouze o ideál-
ní, tedy umělé případy. Fotografie je na rozdíl
od vzpomínky nehybná, vytváří tak model
(Vilém Flusser hovoří o paměti aparátu14), kte-
rý programuje, případně může i manipulovat
s pamětí. Ta již není zajištěna přirozenou hrou
asociací, ale je nahrazena umělým konstruk-
tem, který živou lineární událost plošně pře-
krývá.

Stejně často se paměť objevuje ve funkci
migrujícího motivu. Všemi prozaickými tex-
ty prostupují motivy, které jsou buď zcela
identické, nebo jen částečně variované. Souč-
ková tímto způsobem vtahuje čtenáře do inti-
mity světa, který svými díly modeluje. Čtenář
zažívá díky migrujícím motivům pocity zná-
mosti, propojenosti, ví o postavách i to, co by-
lo uvedeno jinde, i když si už přesně nepama-
tuje, odkud informaci vlastně zná. Tato migru-
jící paměť se týká postav, předmětů, ale i ce-
lých příběhů. Např. všemi díly prostupuje po-
stava domácího lékaře dr. Bursíka (v Prvních
písmenech a v Bel cantu je uváděna podoba
Buršík - opět ve stejné roli, tj. jako domácí lé-
kař). Samotná role domácího lékaře je silně
ukotvující, je to někdo, kdo nás zná od naro-
zení, komu můžeme plně důvěřovat. Podobně
se v textech prolínají i proměňují jména spo-
lužaček, rodinných příslušníků, obměňována
jsou např. křestní jména otcových bratrů, s po-
stavou Burdové, která neví, co by vařila, se
setkáváme v Prvních písmenech jako s tetič-
kou, v Odkazu vystupuje se stejnou charakte-
ristikou jako babička. V Amorovi a Psyché se
např. objevuje motiv fotografie strýčka Milde-
ho v souvislosti s fotografií Alžbětiny matky,
o níž se tu hovoří jako o retuši a zvětšenině ro-
dinných citů. Taková fotografie se nikam ne-
vejde a nesmí se vyhodit: „Měli jsme doma ta-
kovou zvětšeninu strýčka Mildeho,“15 komen-
tuje situaci vypravěčka a tím nás opět vtahuje
do známého okruhu postav a prostředí. Zvět-
šování a rámování fotografií bylo dobovým
zvykem, přesto lze motiv „zvětšenin“ v těchto
případech vnímat jako předměty vynucující si
nepřiměřenou úctu nebo místo, které ve sku-
tečnosti nemají, jde opět o případ strnulé pa-
měti, zastupující nebo dokonce zastírající sku-
tečnost.

Stejným způsobem jako postavy autorka
proměňuje i roli vypravěče (v některých tex-
tech vystupuje pouze v mužské perspektivě,
v jiných v ženské, případně se obě tyto vypra-
věčské polohy prolínají).

Zajímavé je sledovat pohyb motivů v tex-
tech, v nichž autorka využívá stejných situací,
které prožívají jejich spoluaktéři, avšak v růz-
ných dílech a bez zjevné souvislosti. Např.
v deníku Alžběty v románu Amor a Psyché
nalezneme záznam: „oběd. Houbovou polívku
a lívance. Měla jsem na vybranou buď povolit
uzdu citu...“16. V Neznámém člověku v textu
nazvaném Z neznámého deníku vypravěč po-
pisuje návštěvu u Alžběty: „Alžběta mě přiví-
tala na nádraží. U oběda jsem skoro nemohl
jíst. Měli jsme houbovou polívku a lívance. Lí-
vance byly nezvykle velké a divil jsem se, kolik
jich Alžbětina neteř snědla.“17 Pokud by šlo
o pohledy obou postav v jednom textu, čtenář
by mohl uvažovat např. o tom, jak tuto situaci
oba partneři prožívali ap., avšak v tomto pří-
padě stejný motiv funguje pouze jako spou-

štěč vzpomínky a v příjemci se upevňuje po-
cit, že už tuto scénu někde prožil, že postavy
a jejich svět zná.

Jiným typem je motiv větrného mlýna za-
pojený do řady významů, nakonec však zkon-
kretizovaný do barevného obrázku. V Nezná-
mém člověku představuje jednu z rekvizit ot-
cova dětství, o níž se zmiňuje. Obrázek ve vy-
tlačeném papíru visí nad kalendářem ve svět-
nici rodného domu vypravěčova otce. Ve Ško-
le povídek je stejný motiv vylíčen trochu ji-
nak, ale podrobněji: „Větrný mlýn na kalendá-
ři visíval nad stolem u okna, pamatuji se na
ten obrázek větrného mlýna s bílými křídly na
modré obloze. Bílá oblaka třepotala bílými
křídly jako plachtami královské jachty. Na ka-
lendáři byl zatržen den, kdy bude splatný dluh.
Gulden se jmenoval ten větrný mlýn: Gul-
den.“18 Tyto proměny stejných motivů nezasa-
hují do významu textů, nezpůsobují změnu
smyslu, zabydlují však prostor textů jakýmisi
motivickými trsy, z nichž vyrůstá sounáleži-
tost s tímto světem, vytváří pocit blízkosti
a důvěrnosti.

Na stejném principu jsou založeny i celé
události, které se v textech opakují a promě-
ňují. Mechanismus fungování tohoto typu pa-
měti je nejnápadnější v motivu zmrzliny ve
tvaru koblihy, historka tradovaná o tetě Mil-
dové. Teta Mildová na první pohled nepozna-
la, že jde o zmrzlinu, vzala koblihu do ruky
a celá tato komická, pro ni však trapná záleži-
tost se později vypravovala jako veselá rodin-
ná historka. Scéna se objevuje v Odkazu
a odehrává se na Mariině svatbě, v Neznámém
člověku je situována na sestřiny křtiny. Horká
kobliha a mrazivá zmrzlina představují dva
krajní póly, které asociují podobně krajní po-
lohy vztahů, proto můžeme uvažovat o hor-
kosti a chladu jako emoční bázi, na níž se za-
chycují city a nálady. Paměť funguje eliminu-
jícím způsobem, jádro příběhu zůstane zacho-
váno, ostatní okolnosti jsou však již zapomí-
nány nebo upravovány, obměňovány. Tyto
„nepřesnosti“ jsou typické pro umělecký styl
Součkové, stávají se mj. prostředkem rozrušu-
jícím tradiční příběhovou a dějovou linii.

Paměť fungující jako nástroj reflexe před-
stavuje další z typů. Vzpomínka umožňuje po-
hybovat se v minulosti a zároveň se aktivně
nacházet v přítomnosti,19 a tím získávat odstup
od prožitku, integrovat ho a případně mu při-
soudit i nový význam. U Součkové se proje-
vuje především ironickou distancí, chování
a jednání postav, rodinné vztahy nasvicuje
právě tímto způsobem a odhaluje tak morálku,
či přesněji drobné prohřešky, přetvářku ap.,
společností víceméně trpěné. Za všechny při-
pomeňme často se opakující scény, v nichž
děti, v našem případě se to týká především
děvčat, kopírují chování a vyjadřování dospě-
lých, čímž odhalují jejich hodnotový svět, do-
slovným opakováním a napodobováním ho ta-
ké ironizují a zesměšňují. Tuto situaci však
může nahlédnout při zpětném pohledu do mi-
nulosti až dospělý.

Prožívání a sebereflexe nejsou shodné,
shoda by totiž znamenala zánik reflexe.20 A to
je další rovina, jíž Součková vědomě využívá.
Přímo ukázkově se projevuje fungování toho-
to pohybu v poslední části románu Amor
a Psyché. Láska vypravěčky k Alžbětě je ne-
vinným, nereflektovaným citem. V momentě,
kdy si tento fakt uvědomí, to znamená reflek-
tuje ho, ztrácí nevinnost a vztah s Alžbětou je
u konce: „Věděla jsem, že se podivuje čistotě
a síle mé lásky k ní. Nechápala jsem proč a že
by to mohlo být jinak.“21 Ve chvíli, kdy si tuto
situaci člověk uvědomí, už není cesta zpět.
Proto může i vypravěčka (pohybujeme se sa-
mozřejmě v intencích textu) pokračovat pouze
jediným způsobem: „Jistě je již čas, aby mla-
distvé nerozvážnosti a blouznění byly spoutá-
ny pevnou formou.“22

Poslední typ bychom mohli označit jako
generační paměť, zvláště ženského prostředí.
Na pozadí experimentální formy by se mohlo
zdát, že právě tato rovina není pro texty Mila-
dy Součkové podstatná. Přesto pohled na život
předválečné ženy je u autorky originální a je-
dinečný23. Uvádí nás do světa všedního dne
ženských postav středních společenských vrs-
tev, dozvíme se o jejich způsobu života
i o tom, co je utvářelo a omezovalo, o mož-
nostech a bariérách jednotlivých generací. Ru-
dolf Matys24 ve své recenzi upozornil na jednu
podstatnou skutečnost, že totiž Součková pro-
žila život v trvalém kontaktu s vyspělou kultu-
rou, pro niž je stejně přirozená vzpomínka na
Ruskina jako na školní výlet. Zkrátka žila

a psala o prostředí, v němž kultivovanost byla
samozřejmostí. Jistou nostalgii po minulosti
může vyvolat i fakt, že svět, který Součková
popisuje, je ještě zakotven v předmoderní kul-
tuře, pokud např. použijeme klasifikaci Ant-
hony Giddense25, který za základní atributy
v tzv. prostředí důvěry této doby pokládá pří-
buzenské vztahy jako stabilizující prostředek,
místní komunitu představující známé prostře-
dí a zajišťující tradice, zatímco moderní kultu-
ra je podle autora založena již především na
vztazích osobního přátelství, abstraktních
systémech a na myšlení orientovaném na bu-
doucnost.

Způsob ženského prožívání a vůbec svět
žen je aktuální nejen z hlediska uměleckého,
ale i faktografického. Protože nikdy nebyl pří-
liš středem zájmu autorů, mnoho o něm ani
nevíme. Podnětné jsou v tomto směru např.
práce Aleny Wagnerové, která se zajímá o že-
ny kolem Franze Kafky (nejen Milenu Jesen-
skou), osobní svědectví o životním stylu před-
válečných žen podala ve své knize i Jaroslava
Vondráčková26 (středem její pozornosti jsou
vzpomínky právě na Milenu Jesenskou)
a v poslední době vyšly např. paměti Albíny
Palkoskové o osudech žen staropražského ro-
du,27 v nichž popisuje, podobně jako Součko-
vá v beletristické rovině, příběh své babičky,
matky i svůj vlastní. Také v její rodině patřila
babička ke generaci, která přišla do vyšší praž-
ské společnosti z venkova, matka je zde pre-
zentována jako typická představitelka střed-
ních vrstev a dcera se již z tohoto prostředí
především díky vzdělání emancipuje. Všech-
ny tyto texty vypovídají o době, kterou umě-
lecky ztvárňuje Milada Součková, a tvoří k je-
jímu dílu jakýsi faktografický základ, což je
pro dnešního čtenáře důležité, protože gene-
rační vazby byly u nás zcela přerušeny. Proto
i tento typ paměti v díle Milady Součkové ne-
ní vůbec okrajový, ale zapadá do kontextu za-
bydleného světa, v němž spolu s jejími hrdiny
prožíváme i my svoje osobní dramata.
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Tuto knihu mi donesla moja milovaná že-
na, že abysem o ní napsal, aby si jí všecky ro-
by všimly a kúpily si ju, protože je to kniha,
která jim fakt može pomoct a može je vysvo-
bodit z toho sociálního a psychického kruný-
řa, co je svírá, protože jim ukáže, jak v sobě
objevit tu pravú a původní divokú ženu, pro-
tože jinak se dnes žít už nedá, jak říká ta moja
milovaná žena. A já jsem byl rád, že možu tej
svojej milovanej a divokej ženě vyhovět, však
jsem aj v kině a aj v televízi viděl ten film s in-
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hned myslél, že to zase bude něco tak pěkné-
ho, když mě to přinésla ta moja milovaná, kte-
rej se ten film taky líbil. A to jsem ani netušil,

AloiseBBuurrddyy

Z
e 

čt
en

ář
sk

éh
o 

de
ní

ku

Proměny tématu
paměti  prózách

Milady
Součkové

Alena Zachová



Romány

o Rozvedenéoo
7

20
00 5

4 K fungování vzpomínky blíže Jan Patočka: Tě-
lo, společenství, jazyk, svět. Oikúmené, Praha 1995,
str. 48.

5 Ladislav Kratochvíl: Amor a Psyché. In: Roz-
hledy, roč. 6, 1937, str. 136-137.

6 Věra Lišková: O některých problémech nového
románu („Odkaz“ a „Zakladatelé“ Milady Součkové).
In: Posmrtný odlitek z prací Věry Liškové (uspoř. Mi-
lada Součková, Bohuslav Havránek). Melantrich, Pra-
ha 1945, str. 11-38.

7 Marek Pokorný: Neznámé dílo spisovatelky
Milady Součkové hledá své čtenáře. In: Mladá fronta
dnes, roč. 6, č. 129, 3. 6. 1995, str. 18.

8 Rudolf Matys: Když smysly v znaky hledí ... In:
Lidové noviny, roč. 6, č. 274, 25. 11. 1993, příl. Ná-
rodní 9, č. 46, str. II.

9 Vladimír Papoušek: Amerika jako prostor k vy-
těsnění (Exilová tvorba Milady Součkové). In: Esteti-
ka, roč. 34, č. 4, 1997, str. 24-47. Dále např. Osamě-
lost přespolního běžce Josefiny Rykrové. In: Tvar,
roč. 9, č. 4, 1998, str. 20-21. Pravda paměti a hry sku-
tečnosti. In: Tvar, roč. 10, č. 8, 1998, str. 21.

10 Milada Součková: Historická povídka (Infante-
rie 1866). In: Škola povídek. Melantrich, Praha 1943,
str. 151.

11 K tomuto tématu blíže Alena Zachová: Známí
a neznámí. In: Host roč. 14, č. 3, 1998, str. 77-79. Dá-
le Paměť jako vnitřní vztah k celku (v tisku), vystou-
pení na konferenci Jak reflektujeme českou literaturu
vzniklou v zahraničí, 24.-25. 11. 1999.

12 Milada Součková: Příjezd prezidenta Masaryka
do Prahy. In: Neznámý člověk. Český spisovatel, Pra-
ha 1995, str. 116.

13 Milada Součková: Historická povídka, c. d., str.
152.

14 Blíže Vilém Flusser: Za filosofii fotografie. Na-
kl. Hynek, Praha 1994.

15 Milada Součková: Amor a Psyché. Tisk. Stie-
bling a Havelka, Praha 1937, str. 153.

16 Milada Součková: Amor a Psyché, c. d., str.
147.

17 Milada Součková: Z neznámého deníku. In:
Neznámý člověk, c. d., str. 84.

18 Motiv mlýnu v Neznámém člověku, c. d., str.
17, ve Škole povídek, c. d., str. 150.

19 Tuto schopnost nazývá Jan Patočka žitím v svě-
tě. In: Tělo, společenství, jazyk, svět, c. d., str. 28.

20 Blíže Robert Spaemann: Štěstí a vůle k dobru
(Pokus o etiku). Oikúmené, Praha 1998, str. 76-77.

21 Milada Součková: Amor a Psyché, c. d., str.
236-237.

22 Milada Součková: Amor a Psyché, c. d., str.
252.

23 Ženské téma je i pravidelným námětem recen-
zí. Nejen o zajímavý tvar a výraz, ale i o citový život
holčičky se např. zajímá v recenzi B. Bová (Božena
Benešová): První písmena. In: Eva, roč. 7, 1934/35, č.
11, str. 29. Na ženský pohled, avšak již ne s příliš vel-
kým nadšením, upozorňuje také Václav Černý: Za-
kladatelé. In: Kritický měsíčník, roč. 4, 1941, str.174-
176. Z novějších se k tématu vrátila např. Lenka Jung-
mannová: Součková zkoumala možnosti vyprávění.
In: Lidové noviny, roč. 11, č. 37, 13. 2. 1998, str. 13.

24 Rudolf Matys, c. d.
25 Anthony Giddens: Důsledky modernity. Slon,

Praha 1998, str. 93.
26 Viz např. Jaroslava Vondráčková: Kolem Mile-

ny Jesenské. Torst, Praha 1991.
27 Albína Palkosková: Tři životy (Osudy žen sta-

ropražského rodu). Nakl. B. Just, Pluto, Pražské na-
kladatelství J. Poláčka, Praha 1998.

Motto: „Musel bych napsat tři sta stran
(byl by to skvělý román) (...)“ (Z dopisu Fran-
tiška Hrubína Egonu Hostovskému)

Rozvedená

Několikrát do roka
náhradní milování
S hlavou zvrácenou jako
u zubaře
když vrtačka ukáže
na střed bolesti

Na druhý den se pak
přecení v inzerátu

Ale většinou je klid
svatý klid
Ve kterém pere
vaří uklízí
musí pochopit vnitřnosti rádia
i počty třeťáků
(čtyři bez jednoho)
nakoupit vyžehlit
vyplnit dotazníky

A když večer spravuje pojistky
netuší
jak jí šroubovák v ruce
smutně sluší

Tato báseň Petra Hrušky ze sbírky Obýva-
cí nepokoje svou zkratkovitostí a náznakovos-
tí vede k domněnce, že autor vycházel z před-
pokladu, že může si něco říci, respektive na-
psat, ovšem k tomu, aby to čtenář (ještě) do-
kázal vnímat a přijmout, musí být tento text co
nejstrožejší, a musí v něm tedy také být dosta-
tečné množství tzv. míst nedourčenosti. Na to
konto je třeba říci, že Petr Hruška je maximál-
ně úspěšný. Malým počtem slov totiž odkrývá
celý životní příběh a spíše než aby tato slova
vypovídala to „nejdůležitější“, tedy přinášela

výsek s tváří zpodobněné, jsou rámem, při-
čemž obraz samotný je ponechán na čtenáři.
Čtenář je tedy nucen obraz do tohoto rámu do-
malovat, protože bílé plátno provokuje, nedo-
volí rukám, aby zůstaly založené. A tak je Pe-
tr Hruška nejen autorem této básně, ale je
vlastně i autorem těch románů, které si čtená-
ři do toho rámu z jeho básně „domalují“.

Tedy kdo je ta žena?
Je to ta holčička, která si pamatuje, jak ji

dědeček bral do restaurace na limonádu s brč-
kem (srkacím stéblem)? Nebo to je ta holčič-
ka, která na chatě tahala čolky, vytažené ze
studně ve vědru vody, za ocásek? Anebo ta
holčička, která byla ve školce vždy nejhodněj-
ší, protože statická, a jako první si vždy mohla
hrát se stavebnicí z nalakovaných kusů dřeva?
Anebo ještě...

Je to jedna z těch dvojčat, které paní (není
vůbec vyloučeno, že možná také soudružka)
učitelka ne a ne rozeznat? Nebo je to ta, co
měla v první třídě jako první, jediná, pero na
inkoustové bombičky? Anebo ta, co chodila
na gymnastiku a mezi ostatními děvčaty-ne-
vycválanými laňkami ji při tělocviku nikdo
nemohl přehlédnout? Anebo ještě...

Je to to děvče, které chodilo recitovat na
Puškinův památník? Nebo je to ta, co s ostat-
ními soutěžila o Partyzánský samopal? Anebo
ta, co byla v partě, která každé odpoledne za-
koupila u stánku PNS krabičku cigaret BT
a pak vyrážela na kolech za město a tam v křo-
ví spalovali tabák, aniž si kdy někdo z nich
opravdu šlukl? Anebo ještě...

Je to ta puberťačka, kvůli které, aby se do-
stala na gympl, její otec musel vstoupit do
strany? Nebo je to ta puberťačka, co přišla
o panenství na chalupě u známých v místnos-
ti, kde spalo dalších deset lidí? Anebo je to ta
puberťačka, která na benátské noci ztratila sve-
tr, s jehož ztrátou se její rodiče ještě dlouho
potom nemohli vyrovnat? Anebo ještě...

Je to ta maturantka, která na konci třeťáku
málem prolítla z bižule? Nebo je to ta matu-
rantka, která po svaťáku říkala, že se učila je-
nom tak, aby jí to vyšlo na šestnáct? Anebo je
to ta maturantka, která seděla na potítku s tří-
měsíčním prezentem? Anebo ještě...

Je to ta dospělá dívka, která se hlásila na
vejšku jenom „kvůli našim“? Nebo je to ta do-
spělá dívka, která věděla, že po maturitě ná-
sleduje svatba? Anebo je to ta dospělá dívka,
co vždycky říkala, že pojede do Austrálie,
a nakonec účtovala ve sklepních prostorách
v otcově firmě na účet 321 Dodavatelé? Ane-
bo ještě...

Je to ta černovlasá nakrátko, kterou si vzal
Pavel Potužil, protože chtěl? Nebo je to ta s tě-
ma světlehnědýma na boba, kterou si vzal To-
máš Kvasnička, protože chtěl vypadnout z do-
mova? Anebo je to ta černovlasá, jak vždycky
nosila ten dlouhej cop, kterou si vzal Milan
Padrnos, protože musel? Anebo ještě...

Je to ta mladá paní, která vodila do školky
starší Markétku a mladší Janičku? Nebo je to
ta mladá paní, která vodila do školky ty klu-
čiska, dvojčata? Anebo je to ta mladá paní, co
vodila do školky jemně autistického Vašíka?
Anebo ještě...

Je to ta unavená mladá paní, s kterou se
rozvedl, protože si našel mladší, nějakou te-
nistku? Nebo je to unavená mladá paní, kterou
ten její přistihl v podvečer na pracovišti soulo-
žící s vedoucím obchodního oddělení? Anebo
je to ta unavená mladá paní, která měla svého
manžela už dost a rozhodla se, i když jí bylo
jasné, že se bude muset daleko víc ohánět.
Anebo ještě...

Je to ta rozvedená paní, která svým dce-
rám vštěpovala nenávist vůči mužům, přitom
si našla jiného (s kterým pěkně cvičila) a po
nocích se zavírala ve svém pokoji, měla po-
divné telefonáty, a aby děti neslyšely, co říká,
mluvila do sluchátka pod polštářem? Nebo ta
rozvedená paní, která se stala cynickou a svá-
děla všechny pohledné manžely všech (tedy
pohledných i nepohledných) žen, i když jen
pro souložení? Anebo je to ta rozvedená paní,
která si našla stálého přítele, jenž projektuje
mosty a jehož má její dcera moc ráda, kterému
ale aspoň jednou týdně zahýbá se studentem
žurnalistiky, a její dcera pak vždycky ráno tro-
chu žertem, ale daleko víc naštvaně říká: „Bo-
ty tady nebyly.“ Anebo ještě...

To všechno v té básni je. Pro každého. Pro
každého jinak. Jak chce, jak umí, jak viděl, jak
slyšel. To všechno v té básni je.

ONDŘEJ HORÁK

že to bude ješče lepší a navíc na rozdíl od to-
ho filma aj poučné, neboť tej Clarisse Pinkole
Estés, Ph.D., nejde ani tak o literaturu, ale
o poučení hlúpých žen, které nevědijú, co se
sebú. Ona ta Clarissa Pinkola Estés, Ph.D., ne-
ní totiž ani tak spisovatelkú jako spíše psycho-
alalytičkú podle jakéhosi Junga. Tož toho Jun-
ga já neznám, ale představuji si to tak, že ta
Clarissa Pinkola Estés, Ph.D., má ve svojej or-
dinaci takový ten otoman jako u Frojda, co si
na něj lehajú ty neščastné roby, co se citijú
neščastné, protože, jak říká ta moja nenahradi-
telná, musijú žít v tom cizím a agresivním svě-
tě chlapů, a neznajú tedy svoju pravú identitu
a majú z toho problémy, protože sú celé zka-
žené chybnú rodinnú výchovú a majú fůru hl-
úpých předsudků. A sú z toho neščastné a ne-
osvobozené. A jak tak ležijú na tom otomaně,
tak tej Clarisse Pinkole Estés, Ph.D., vykla-
dajú, jak sú neščastné, a ona je naváďá, jak to
udělat, aby neščastné nebyly, co majú se sebú
udělat, aby se z nich staly ty divoké ženy.

To je právě na tej knížce to nejlepší, jak ří-
ká aj moja milovaná Burdová, že těm robám,
aj mladým děvčicám ukazuje, že každá má
v sobě tu divokú ženu a že je nutné, jak tvrdí
ta Clarissa Pinkola Estés, Ph.D., tuto divokú
ženu v sobě najít a osvobodit, protože ta je tú
hnacú silú, „která přináleží všem ženám“,
a roby bez ní fakt nemožú pořádně žít. Myš-
lenkově přitom ta Clarissa Pinkola Estés,
Ph.D., vychádzá ze studia vlků druhu Canis
lupus a Canis rufus. Tož původně studovala
z feministického hlediska aj jiné tvory, napří-
klad medvědy, slony a „ptáky-duše-motýly“,
ale po všech těch bádáních tvrdí (a moja vzác-
ná žena a přítelkyně Burdová s tím súhlasí), že
vlci a ženy majú k sobě nejblíže. Historie žen
a vlků se v mnohém podobajú, „a to jak po
stránce duševní, tak s ohledem na činorodost.
Zdraví vlci a zdravé ženy sdílejí určitou du-

co svojú věrnú láskú z ošklivého netvora, ze
zvířete vychovala krásného muža a žili spolu
ščastně až do smrti tak, jako já včil se svojú je-
dinečnú a milovanú ženú. Je logické, že Estés,
Ph.D., mosí vykládat historie jiné: poučné
a návodné, takové, aby se ty ženy naučily bo-
jovat. Proto jim například vykládá příběh
o Modrofúsovi, co vypadá jako slušný a finač-
ně zabezpečený mužský, jako jistota, když si
ho ale ta děvčica vezme za muža, hned se uká-
že, jaký je doopravdy, jaké je to zlé zvířa, tak-
že se ho ta dcérka hned mosí zbavit a mosí ho
zabít. A pochopitelně taky, že jim ta Clarissa,
Ph.D., nemože radit ani to, aby když jim ten
Modrofús povolí všecky pokoje svojeho palá-
ca kromě jednej zakázanej místnosti, tak aby
do tej zakázanej místnosti nelézli, neboť Mod-
rofús si sice chce uchránit svoje tajemství, ale
divoká žena, ta vleze všude, neboť jenom tak
se može zbavit všech těch hlúpých zákazů
a poznat, jaká to byla od toho Modrofúsa pře-
tvářka, když se tvářil jako hodný manžel,
a přitom se v něm skrývá zvířa. A aby ty pří-
běhy byly ješče návodnější a působivější, píše
je ta Pinkola Estés, Ph.D., často po svojom: Ja-
ko opravdová spisovatelka je bez ohledu na
předlohu vykládá a upravuje si je tak, jak se jí
hodijú. Však jí jde o ty ženské archetypy, tedy
o jakési mustry předznamenávající instinktiv-
ní chování roby, a tedy často posiluje působi-
vost svých historek aj tím, že tvrdí, že to sú
echt pravé historky její maďarské babičky či
tetičky, která pochádzá z takového zvláštního
kúska světa, kdesi tam uprostřed Evropy, kde
sú mýty a archetypy ješče živé, neboť tam ved-
le sebe žíjú tajemné přírodní národy, jako sú
nejen Maďaři, Češi, Litevci a Němci, ale aj
další.

Znamenité je, že ona ta Clarissa Pinkola
Estés, Ph.D., není jen psychoanalytičkú, ale aj
opravdovú básnířkú, a ty svoje výklady a in-

terpretace tudíž nezatěžuje hlúpú věcnú a for-
málnú logikú, nýbrž je vykládá pěkně asocia-
tivně a metaforicky, spojuje do toho svojeho
vykládání nejrůznější mýty, legendy a histor-
ky tak, jak se jí to hodí, jak jí napadne, že se jí
to zdá pěkné, a jak to nejlíp može aj působit
a léčit. (Což se zvláště líbí mojí skvělé man-
želce, neboť kde jinde si žena može, říká ta
moja láska, přečíst, jaká je súvislost například
mezi Ikarusem a Modrofúsem a jak se oběma
vyhnút.)

Sílu, kterú ta Pinkolina výpověď, Ph.D.,
má, ješče umocňuje její fajnový překlad. Sú
totiž překlady, ze kterých ani nepoznáte, že ta
knížka původně byla napsaná jiným jazykem,
tak si ju ti překladatelé trapně předělajú, že
všecko přizpůsobijú tak, jak by se to asi řeklo
po našem. Ale túto trapnú chybu překladatel-
ka Žen, které běhaly s vlky neudělala. Na-
opak, překládá přesně tak, jak to ta Clarissa
Pinkola Estés, Ph.D., napsala, takže tu Pinko-
linu angličtinu, Ph.D., možete cítit z každého
dobře zvoleného přídavného jména, z řazení
slov a aj z každej vazby. O překladatelčině
překladatelskej poctivosti svědčí, že v po-
známkách nevynechala ani pro moravskú
a českú ženu tak důležitú a přesnú informacu,
jako že „v Evropě se w vyslovuje jako v“.

Ať se bráním, jak chcu, nemožu než súhla-
sit s tím, co je napsané na obálce, že Pinkolina
kniha, Ph.D., „není jenom další kniha. Je to
dar hlubokého náhledu, moudrosti a lásky. Je
to orákulum od té, která zná.“ A taky je dobře,
že včil už naše neščastné ženy, co chtějú běhat
s vlky, nemusijú za ňu, za tú Pinkolú, Ph.D.,
jezdit si do tej Ameriky a lehat tam na otoman,
možú si v klidu lehnút doma a s tú knihú se
stát divokú ženú snadno a rychle. To dodává ta
moja drahocenná divoká roba, co mi doporu-
čila vám o tejto knize povykládat - a co to ta-
ky po mně zkontroluje, jak jsem to napsal.

ševní charakteristiku: ostré smysly, hravého
ducha a silně vyvinutý cit pro oddanost.“
A důležité je i to, na co mňa upozornila moja
nenahraditelná roba, jak ta Pinkola, Ph.D., pí-
še, že aj vlci, aj ženy sú od pradávna pronásle-
dovaní lidma, „kteří pro ně nemají pochopení.
Oba tyto druhy byly pronásledovány, obtěžo-
vány a falešně obviňovány z toho, že jsou hl-
taví, nevyzpytatelní, přehnaně agresivní.„

A tož se pak není čemu divit, že ty štvané
ženy chodijú k tej Estés, Ph.D., a ta jim mosí
radit, jak se stát těmi originál ženami. A pro-
tože je múdrá, ta Clarissa Pinkola Estés,
Ph.D., tož to má vymyšlené tak, že těm robám,
co ješče nejsú divoké, vykládá takové histor-
ky, takové názorné příklady, které si pak ony
zapamatujú, včetně těch různých výkladů a in-
tepretací, které ta Clarissa, Ph.D., k těm příbě-
hům, postavám a aj k jednotlivým motivům
přifaří tak, aby z každej tej historky vyplývalo
nejedno poučení. Například jak se stát Vlčí že-
nú nebo Ženú-kostrú, jak se naopak nestat Zá-
palkovú holčičkú, zkrátka jak se ubránit kru-
tostem světa, jak se bránit, když děvčica vypa-
dá jak vyhnané ošklivé káčátko, jak se vypo-
řádat s neviditelnýma nepřátelema a s tajem-
nýma chlapama, co sú jako zvířa, o kterém se
těm robám zdá, a jak v sobě zabít svoju laska-
vú a mrtvú matku a tak. Zkrátka jak umýt,
uklidit a vydezinfikovat svoju dušu, jak si vy-
smejčit tu psychiku - tak, aby se každá roba
posléza vypracovala na tu samostatnú ženu,
takovú, jakú je ta moja milovaná a vzácná pří-
telkyňa, co je ženú mojú, a kterej si tak vážím
za to, že po přečtení tej Clarissy Pinkoly Estés,
Ph.D., je tak divoká.

Tož je samozřejmé, že ta Pinkola, Ph.D.,
si ty svoje historky vybírá. No přeci nebude
robám, co si u ní za to platijú, za to, že si na
tom otomaně povykládajú, no přeci nebude
těm neščastnicám vykládat pohádku o krásce,
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Člověk je mi jakousi drúzou polodraho-
kamu, která se vymanila z mateřské horni-
ny a můžeme na ní vidět řadu fazet, křivek,
barev, které mají její krystaly.

Václav Smitka (nar. 1935); estetik,
psycholog, filozof, thanatolog, básník.
Publikoval v časopisech Kulturní tvorba,
Tvář, Impuls, Čs. psychiatrie aj. Knižní pr-
votinu Archeologie lidských životů (1997) -
koláž kazuistických příběhů a úvah z ge-
rontologie následoval v roce 1999 básnic-
ký debut Amnestie (obě knihy vydalo na-
kladatelství Ježek). Sbírku charakterizuje
hluboký ponor do mentality odchodu,
procesu proměny, metaadaptace, „anor-
ganičtění“. Anticipace mizení. Amnestie to
volá do nebe, „je završeno, konec konání“,
to nejsou ilustrace, anorganičtení básně,
to je to, to volá do nebe. „Být neustále ve
splynutí a tlení v dlaních / od rozplynutí
k zetlení“, úžas a okouzlení, „hodiny slast-
ných utrpení / a dny a týdny a měsíce a ro-
ky / bez nich to nejde / Bez nich nejsme /
Bez nich nic není“ atd. atd. atd.

Pozoruhodné!

Amnestie je váš básnický debut. Ta
sbírka vám vyšla v 64 letech, což je věk na
debutanta poněkud neobvyklý. Co tomu
předcházelo?

V letech l959-l970 jsem pracoval v Čs.
rozhlase, ve studijním oddělení, které se
(pod vedením J. Lederera) zabývalo tím, če-
mu se tehdy říkalo rozhlasová teorie. Mým
zájmem byla zejména oblast estetiky a teorie
umění aplikovaná na rozhlasovou hru úpra-
vami literárních předloh apod. Ta práce spo-
čívala především ve zpracování historie roz-
hlasových her a částečně i televizních. Zabí-
halo to do značné šířky i do problematiky di-
vadla a literatury. Zpracovávali jsme dějiny
rozhlasové hry, souběžně s tím jsem psal kri-
tiky, třeba pro Kulturní tvorbu, a do časopi-
su Divadlo kritiky tehdejších českých roz-
hlasových her. Studijní oddělení vydávalo
(v letech l962-1969) čtvrtletník Studie a úva-
hy. Výkonným redaktorem oné tiskoviny byl
Honza Lopatka. Neustále se urputně hledalo
cosi, čemu se říkalo „specifičnost rozhlasu“,
to tehdy frčelo v rádiu i televizi („televiz-
nost“, „rozhlasovost“ atd. atd.). Nám s Lo-
patkou byla ta „rozhlasovost“ od začátku po-
dezřelá. Já se to pokoušel uchopit z trochu ji-
né pozice než Honza. Ten to zkoumal přede-
vším jako bohemista a skvělý literární kritik,
zatímco já se na to pokoušel jít spíše z hle-

diska obecně uměnovědného, estetického.
Spousta věcí nám na tom neseděla, až nako-
nec jsme dospěli ke společnému závěru, že
tam, kde docházelo k transkripci (úpravě,
dramatizaci) z literárních, divadelních apod.
předloh, jde v podstatě o derivát, který tu pů-
vodní literární či dramatickou hodnotu
mnohdy posouvá až do oblasti kýče, tzn. ma-
sové spotřeby.

Kýč je ovšem značně vágní termín, ob-
tížně definovatelný.

No, je sice pravda, že kýč je nesnadně vy-
mezitelný pojem, ale v každém případě lze
vysledovat historii toho kýče až někam do
první pol. 19. století, třeba do němčiny, viz
gič („kitschen“ - shrabovat smetí, rychle a la-
cino prodávat). Tam jde o něco takového ja-
ko jarmareční výrobek, který se prodával na
poutích. Je to souhrnný pojem pro esteticky
méněcenné produkty. Základem kýče je lež.

Tedy zboží...
Zboží - to, co bylo určeno pro spotřebu

toho nejprostšího člověka. Honza Lopatka to
potom (zejména v té své knížce Radiožurnál
v ko/s/mickém věku) formuluje velmi přes-
ně. Klade to až do té oblasti kýče, tzn. kýče,
který je určený masové spotřebě k indoktri-
naci mas. V podstatě ohlupování.

Jsou tedy masová média velkovýrobci
kýče?

Tehdy se říkalo, že se musí produkovat
něco, čemu rozumí každý od Aše až k Tat-
rám.

To, co jsem v rozhlase dělal (jako jeden
z prvních tady), byla sociální psychologie
masových médií.

Jste estetik, filozof a skeptik. Povězte
mi tedy, jaký je vzájemný vztah masového
a výlučného. Máme tu na jedné straně ji-
stý artefakt pro masy, např. rozhlasovou
hru, dejme tomu kýč, a na druhé straně
l’art l’pour l’artismus či lettrismus, o kte-
rém tzv. estetická věda mluví jako o čem-
si izolovaném, skleníkovém. Když otevřu
slovník, tak mě ty definice „čistého umě-
ní“ apod. uvádějí ve zmatek; „smyslupro-
stost, odtrženost, umělost, formalismus“
a tak - to mi připadá smysluprosté, for-
mální, odtržené. Viz např. heslo lettris-
mus: „směr redukující řeč na smyslu-
prostý sled zvuků, hlásek a slabik“.
„Smysluprostý (sled“), to je sprosté, neř-
kuli smysluprosté, protože je to naprostý

nesmysl, jelikož pokud je něco smyslupl-
ného, tedy to budou v první řadě hlásky
a slabiky. Nemyslíte?

Hahaha, vršíte spoustu otázek. Pokusím
se je operativně shrnout tím, že se budu ptát
na „význam“. Pokud vezmeme např. ty seri-
ály 70. a 80. let, o kterých pojednává Lopat-
ka v již zmiňované knížce, tak ten tam zře-
telně vyznačuje, že to už není pomezí kýče,
ale že je to skutečný kýč ve smyslu ohlupo-
vání a indoktrinace člověka.

Pomocí estetického působení?
Já bych to spíše pojmenoval

esteticko/psychologicko/ideologické půso-
bení na člověka za účelem manipulace.

V tom seriálu „Jak se máte, Vondrovi?“
to bylo cíleně děláno pro to, čemu se říkalo
„sociální objednávka“. Ač to byl seriál zatra-
ceníhodný, určitý vliv přece jen měl. Vliv ve
smyslu uniformity. Dnes se říká standardiza-
ce.

Čili atomizace, tj. izolace. A jsme u to-
ho l’art pour l’artismu. Proč to ti estetičtí
kádři hodnotili jako něco odizolovaného
až nesmyslného?

Až nesmyslného, avšak geniálního. Ti,
kteří tohleto psali, tak se sami určitým způ-
sobem zařazovali k tomu, jako by si psali sa-
mi pro sebe. Průměrný kritik má tendenci to
jednoduše zařadit do určité škatulky, stejně
jako psycholog nebo psychiatr. Mají svá
schémata. Ale ta existují jen v rámci té a té
estetiky nebo ideologie, které se to hodí, tak
to do toho šuplíku strčí. Rozhodující však je,
jak to působí na vnímatele. Ti jsou totiž sku-
tečnými hodnotiteli. Ti rozhodují, jestli to
bude společensky akceptováno. Tohle rozli-
šení je na tom nejpodstatnější.

Krása se při - hodí?
Mé vyhození z rozhlasu bylo posléze

„odůvodněno“ kontrarevoluční činností
v masovém médiu (účastník srpnového vysí-
lání atd.).

Já pak po různých peripetiích odešel do
plného invalidního důchodu, dával jsem se
dohromady a ač jsem byl do určité míry ta-
buizovaný, něco jsem, i díky některým zná-
mým, dělal, psal jsem pro Bratislavu do ča-
sopisu Studia psychologica, tam jsem zaká-
zaný nebyl. Pak taková sympatická, pěkná
práce, i když mravenčí: vypracovávání hesel
pro různé slovníky, např. Slovník výchovy
dospělých; to byly stovky a stovky hesel.
Nebylo mi to až tak vzdáleno, protože před-

tím se v rádiu připravovalo cosi, čemu se ří-
kalo Rozhlasový a televizní slovník; takový
monstrózní podnik a já tehdy v těch 60. le-
tech vedl excerpční práci hesel, takže jsem
měl ponětí, jak se ta hesla dělají atd. Samo-
zřejmě všechna ta práce desítek lidí, kteří to
tahali z nejrůznějších časopisů první republi-
ky, to všechno padlo, bylo to vyházený, šlo
to ke všem čertům. Rozhlasová bibliografie
zůstala zachována asi v pětadvaceti až třice-
ti svazcích. Byla to dobrá práce, i když ne-
byla použita. Do čeho jsem tehdy ještě pár-
krát přispěl, byl časopis Estetika. Od r. 1972
s tím bylo už naprosté utrum.

Jaký je váš názor coby uměnovědce
a klinického psychologa na originalitu?
Latinský kořen označuje cosi původního.
Většina lidí však pod originalitou chápe
něco zcela nového.

No, ono se totiž říká ad originem, nebo
ad fontes - jíti k počátku, jíti k pramenům ja-
kési té hérakleitovské řeky, která panta rhei,
pořád teče, je v pohybu atd.; možná to beru
příliš zeširoka historicky, protože tam někde
na začátku toho aiesthétikos - smyslově vní-
mám, především očima, potom ušima; ty an-
tické civilizace, hlavně řecká, ty byly v pod-
statě vizuální, až pak to přecházelo na sluch,
každopádně první byla ta smyslovost a tam
někde je počátek toho originálního, jako by
to bylo objevování něčeho nového. Tehdy to
pochopitelně objevování bylo, ono je to
vždycky ob-jevení. To objevení se děje v ur-
čitém kódu, v určité šifře, která je srozumi-
telná těm generačním souběžníkům, např.
když to bylo prezentováno v podobě mytolo-
gie, oni žili v jednotě a ten mýtus byl jejich
životem. Když se to potom proměňuje do
pojmu, do světa pojmového myšlení, tzn. do
logu, tehdy zápas mýtu s logem, tj. zápas ob-
razného se slovním (doslovným), ten byl ne-
smírně urputný a krutý. Ten se táhne až do
dneška, protože člověk každé doby potřebu-
je určitou mytologii. Tím bych se vrátil k to-
mu originálnímu, protože smyslovost vní-
mání má ještě úzkou souvislost, třeba v lati-
ně, i s půdou, s obděláváním půdy, to smy-
slově/esteticko/psychologické vnímání. Sed-
lák oral půdu, jde o práci s materiálem, ta
slova jsou lehká a těžká; vracet se k orné pů-
dě jako k původu. Kdo to dnes dělá?

Vše je určitým způsobem otázka inter-
pretace. Originalita je to, čemu nyní v jedné
rubrice Lidových novin říkají „úhel pohle-
du“, jinak řečeno - ta originalita je dobově
a historicky podmíněna. K tomu bych dodal,

Foto L. Vlach, únor 2000
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že ještě existuje něco podstatného, co se na-
zývá originální myšlení. To originální myš-
lení je, že toto, alespoň se přinejmenším mo-
hu domnívat, že když vedu rozhovor, dialog
atp., že reprezentuji svůj názor.

Tím se přibližujeme k čemusi, co je
pro tuto dobu symptomatické, a sice ke
zvýšené frekvenci slova „normalita“. Po-
kud vnímám lidskou bytost jako individu-
alitu, jako originál, je pak namístě ono ha-
zardní žonglování s tzv. normativem?

Úplná rovnováha je něco takového jako
hledání dokonalého člověka. Je to touha.
A před tou touhou ještě někde je sen. V pod-
statě to vyrůstá z touhy srovnat se s dokona-
lostí boží. Ta touha je zcela jistě neuskuteč-
nitelná, stejně jako není uskutečnitelné, aby
někdo, alespoň tu a tam, neměl nějakou ne-
moc. Mezi lidmi se často říká: tenhleten byl
celý život tak šťastný, že neměl žádnou ne-
moc.

Viditelnou.
Ty lidi nevědí, o kom mluví, a neznají

vnitřní osudy toho kterého. Já poznal stovky
lidí, co na první pohled vypadali vyrovnaně,
šťastně atd. atd., ale nebylo to tak. Zdaleka to
tak nebylo.

Zdraví je totiž mýtus, stejně tak jako
sebepřekročení. Pochopitelně je ta touha
neuskutečnitelná, už proto ne, že je věčná.
Pokud by se uskutečnila, tak by zmizela.
Jejím základním předpokladem je neu-
skutečnitelnost.

Jistěže. Ale touha patří k člověku.

Je to atribut lidství?
Ano. Je. Bez touhy se člověk neobejde.

A domníváte se, že třeba to psaní poe-
zie má určitý terapeutický efekt nebo že
tam jde taky o nastolování rovnováhy ne-
bo něco takového?

Určitě. A navíc to má ještě jednu velmi
důležitou roli, a sice roli, kterou tomu člověk
přiřkne až post festum - kompenzační. Je to
v podstatě vyrovnávání vlastních disbalancí.

Zase tu jde o tu rovnováhu.
Proč ve své poezii opakovaně nazýváte

člověka „absolutní anomálií“? Proč si
myslíte, že člověk je absolutní anomálie?

Samozřejmě je to parabola ve smyslu
nadsázky. Souvisí to i s pociťováním kos-
mické úzkosti. Já bych to asi dost těžko do-
kázal označit jinak. Člověk sice začal létat
do vesmíru, ale proč se více nezabývá sám
sebou? Vesmírná anomálie, lze-li to tak vy-
jádřit, znamená, že člověk je člověkem prá-
vě tím, že je v řadě svých vlastností anomál-
ní. Tzn. také výjimečný, jedinečný, ne-pravi-
delný.

Mohu říci, že anomální = originální?
Ano. Každý takový termín je definovaný

operativně. Jazyk je nesmírně nebezpečná
záležitost. Slova jsou, jak říkám, lehká,
střední a těžká - a ocitají se ve stavu inflace.

Jak byste charakterizoval svoji pozici
v kontextu české poezie?

Coby pozdní debutant realizuji určitou
touhu, že se tam mihnu jako stín.

Od r. 1973 pracujete jako psycholog
na geriatrii. Věnujete se těžce nemocným,
někdy k smrti „pracujícím“ lidem. Co vás
na geriatrii tak zaujalo a co vás tam drží?

Na geriatrii jsem nenastoupil jen tak
z nouze. Byla to svobodná a uvážená volba.
Píši o tom v Archeologii lidských životů
i v Amnestii. Přežil jsem v zatím prožitém
životě dvakrát klinickou smrt a byl jsem po
špitálech skoro šest let. Šest let předtím mi
zemřel táta. Tušil jsem správně předem, že
stárnutí a stáří je epilog a finále lidského ži-
vota, včetně a zvláště smrti, že od „svých“
pacientů mohu v koncích jejich, nebo „na-
šich“ životů získat mnoho pozitivního,
a doufám, že i vzájemně si máme pořád co
dát. Třeba před skoro dvaceti lety jsem skon-
coval s alkoholem. A vidíte, „vydržel“ jsem
to již 27 let. Cítím se jako „přestárlý mla-
dík“. Doufám, že se ještě pár pátků budu dr-
žet.

Připravil LUBOŠ VLACH

Dějiny žen, ať už jsou pojímány jako gen-
der study či jako dějiny feminismu a ženské-
ho hnutí za rovnoprávnost a emancipaci, si
pomalu, ale jistě nalézají cestu i k českému
čtenáři. V uplynulých měsících se na knižní
trh dostaly hned tři původní české práce, kte-
ré se zaměřují na postavení české ženy v 19.
století. Jako první se objevila kniha Mileny
Lenderové K hříchu i modlitbě (Mladá fron-
ta), jako zatím poslední práce Naše prababič-
ky feministky od Pavly Horské (Nakladatel-
ství Lidové noviny). V jejich časovém mezi-
dobí pak nakladatelství Janua vydalo s podti-
tulem Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na ces-
tě k emancipaci knihu České ženy v 19. sto-
letí, jejíž autorkou je Čechokanaďanka a sou-
časně odborná pracovnice Ústavu T. G. Ma-
saryka Marie Neudorflová.

Podle titulu knihy by mělo jít o syntézu
zachycující v širší rovině situaci a proměny
postavení a role ženy v české společnosti
před první světovou válkou. Ve skutečnosti
se ovšem o „dějiny pohlaví“, tzn. žen jako ta-
kových - jejich postavení, práce, role ve spo-
lečnosti a rodině, každodenního života, vzdě-
lání atd. - nejedná. Autorka se naopak poku-
sila sepsat dějiny českého feminismu 19. sto-
letí. Zpracování tohoto tématu tak, jak ho po-
dává M. Neudorflová, mne naplnilo hlubo-
kým rozčarováním. Ke svým rozpakům mám
více důvodů - od metody zpracování a použi-
té terminologie přes celkovou koncepci práce
až po (v neposlední řadě) ideologický náboj
knihy.

Prvním podstatným nedostatkem knihy je
zvolená metodologie a užívaná, resp. neuží-
vaná terminologie. Nejprve je třeba vyjádřit
lítost nad absencí obecného úvodu k situaci
českých žen na prahu 19. století a v jeho prů-
běhu. Chybí zde i zamyšlení, do jaké míry
vůbec lze v českém prostředí této doby o fe-
ministickém hnutí mluvit. Čtenář je doslova
vhozen do životopisu M. D. Rettigové, aniž
se doví cokoli ze základních parametrů cha-
rakterizujících dané období, o počtu ženské
populace, právním postavení žen, o jejich ro-
li v rodině a společnosti a příčinách a promě-
nách těchto rolí ani nemluvě. Čtenáři není na-
bídnuto ani srovnání s ostatní Evropou. Citel-
ně chybí i objasnění termínů, které autorka
často používá, zejména slova feminismus, se
kterým nakládá velmi ledabyle. (Vždyť toto
označení má v češtině různý, někdy i pejora-
tivní význam.) Autorka pod tímto termínem
jednou rozumí emancipaci, po druhé boj za
rovnoprávnost, což jsou podle mého mínění
naprosto odlišné kategorie. Osobně bych ni-
kdy neoznačil Rettigovou, která zastávala ná-
zory o podřízení ženy svému muži, jako
„první českou feministku“, jak ji opakovaně
nazývá M. Neudorflová, která však jedním
dechem paradoxně dodává, že Rettigová „vy-
znávala v teorii i praxi potřebu naprosté pod-
řízenosti manželově vůli ve všech ohledech
včetně intimních“ (s. 12 až 14).

Druhá výhrada spočívá v tom, že M. Ne-
udorflová redukuje dějiny českého feminismu
do podoby více či méně rozsáhlých biogra-
fických medailonků několika málo desítek
českých intelektuálek, které se během minu-
lého století zaobíraly „ženskou otázkou“,
emancipací, rovnoprávností žen, jejich posta-
vením v rodině, společnosti, zaměstnání. Čte-
náři jsou tak představeny klíčové osoby čes-
kého ženského světa 19. století: kromě zmí-
něné Rettigové B. Němcová, K. Světlá, E.
Krásnohorská či T. Nováková, jejich působe-

ní je pak doplněno o dnes již pozapomenuté
ženy působící v osvětové či kulturní rovině
(M. Riegrová a její dcera M. Červinková-Ri-
egrová, J. Náprstková, A. Lauermannová, R.
Tyršová), v politice (B. Viková-Kunětická, F.
Plamínková) či již zcela zapomenuté spiso-
vatelky či spíše publicistky ženských časopi-
sů a učitelky ženských škol. V rámci jednot-
livých medailonů autorka sleduje obecné
problémy postavení žen ve společnosti a boj
za odstranění těchto problémů. Často se tak
stává, že opakuje tytéž problémy, spory
a snahy a text jako celek nepůsobí zrovna ce-
listvě. Samy medailonky vznikly většinou na
základě kompilací ze starší literatury a v pod-
statě nepřinášejí mnoho nového, naopak do-
chází k tradování starších mýtů (např. Něm-
cové trnová koruna na Havlíčkově pohřbu; s.
31). Výjimkou jsou drobné biografie dnes už
zcela zapomenutých osob nestojících tolik
v popředí ženského hnutí (P. Maternová, J.
Humpálová a další). Autorka při jejich sepsá-
ní využila především dobové publicistiky
a zčásti i jejich zachovaných pozůstalostí, do-
sud badatelsky téměř nevyužitých, na jejichž
množství hojně odkazuje. Na druhé straně ale
text příliš neprozrazuje, že by autorka tyto
prameny intenzivněji a systematicky prostu-
dovala. A pokud ano, tak si nové objevy asi
ponechala pro sebe. V každém případě jí pat-
ří dík za to, že na základě archivních inventá-
řů a nahlédnutím do kartonů zmapovala, co
se v té které pozůstalosti nachází a co by mo-
hl někdo jiný využít. Dodejme ještě, že bio-
grafie osob doplňuje zachycení ženské spol-
kové činnosti, postřehy o ženském školství
a ženských časopisech. I zde však jde spíše
o shrnutí dosavadních znalostí.

Třetí výhrada se týká absence obecného
kontextu, do kterého měl být příběh českých
emancipistek 19. století zasazen. Autorka
tento kontext až na některá stále opakovaná
klišé a fráze opominula a nechává tak čtená-
ře zcela tápat v reáliích a hlavně v realitě ži-
vota české společnosti v habsburské monar-
chii. Zřejmě si byla vědoma svých slabin na
tomto poli, alespoň to naznačují hrubé ne-
přesnosti a nesmysly v ojedinělých exkur-
zech vně ženské problematiky. Nemá vý-
znam uvádět nějaký výčet chyb a nepřesnos-
tí, ale takové omyly, jako je tvrzení, že F. L.
Rieger, jeden z nejpřednějších a evropsky
proslulých rakouských liberálů, žil během re-
voluce 1848 mimo habsburskou monarchii,
jsou pro historika poněkud silné kafe (s. 48).
Polemizovat by se dalo i s tím, zda byl Rie-
ger „mnohem konservativnější“ než Palacký
(s. 47). Autorčina neznalost reality 19. století
je však očividná i z pasáží věnovaných přímo
ženám. Uveďme např. sociálně paušalizující
tvrzení, že dívky měly po celé 19. století
„běžně“ nemanželské děti, a tedy že běžně
pěstovaly mimomanželský sex. Velmi by
mne zajímalo, z čeho autorka vychází. Nedo-
vedu si představit dívku z vyšších či střed-
ních vrstev, nebo i selskou dceru, která by
udržovala nemanželský poměr. Takové pří-
pady byly naprostou výjimkou. Naopak byly
takové situace časté v řadách dělnického pro-
letariátu, venkovské chudiny či služebnictva,
to však autorka nerozlišuje (s. 18). Zarážející
je i autorčina neznalost právního postavení
žen v rodině a společnosti a z toho vyplývají-
cí zmatečnost jejího výkladu. Neudorflová
uvádí, že do 80. let 19. století toto postavení
neznaly ani ženy, ani odborníci, tedy právní-
ci (s. 98). Na tomto místě se sluší jen podo-
tknout, že je nezná především M. Neudorflo-
vá. Jinak by uvedla, že postavení žen v rodi-
ně, vlastnických vztazích a vůbec před záko-
nem jasně upravoval občanský zákoník z ro-
ku 1811 (tedy nikoli z dob Marie Terezie; s.
106), který pak u nás - v otázkách rodinného
práva ovšem zásadně novelizovaný - platil
zhruba až do roku 1950 (s. 99). Výtka k těm-
to zákonům, že byly redukovány na majetko-
vé vztahy a postrádaly „jakoukoli romanti-
ku“, mi připadá ahistorická a příčící se ele-
mentární právní kultuře (s. 105). Nejasnosti
a omyly provázejí čtenáře i kolem otázky vo-
lebního práva, které upravoval zákon z roku
1861, nikoli 1862 (s. 265, 270, 271). Na zá-
kladě tohoto zákona prý mohly volit šlechtič-
ny do říšské rady, tedy jim bylo přiznáno prá-
vo, které měly už po staletí! (s. 260) Proble-
matičnost tohoto výroku spočívá v tom, že
zákon hovořil o voliči pouze v mužském ro-
dě (nerozlišoval ženy a muže) a přiznával vo-

lební právo nikoli na základě pohlaví či spo-
lečenského statutu, nýbrž na základě výše
majetku. Chudá šlechtična tak teroreticky vo-
lit nemohla, naopak volit mohla bohatá, leč
neurozená živnostnice. V praxi však nevolila
většinou ani jedna. Stejné nejasnosti prováze-
jí autorku v otázce členství žen v politických
stranách, které podle zákona vůbec neexisto-
valy, a tak do nich ženy mohly jen stěží vstu-
povat, resp. nemohly ignorovat zákony o po-
litických stranách, protože žádné nebyly (s.
263, 278). Pochyby nejen právníků vzbudí
i konstrukce přejatá z pramenů, že se volební
zákon 1861 nevyužíváním všech možností,
jež nabízel, promlčel (s. 272).

Za nejvíce alarmující skutečnost předlo-
žené práce ale považuji její nevědecké přístu-
py, zejména trestuhodnou nekritičnost k pra-
menům a hrubou neobjektivitu při jejich in-
terpretaci. Autorka mnohdy přijímá za ber-
nou minci vše, co našla v kdejaké brožurce
z 19. století. Díky tomu se dopouští i nejedné
z faktických chyb a nepřesností. Tento pří-
stup kombinuje s ahistorickým poměřováním
tehdejší společnosti dnešními měřítky, zapo-
míná, že společnost a její pravidla před sto
i dvě stě lety byla zcela odlišná, a co nám se
dnes zdá zavrženíhodné, bylo tehdy naprosto
normální. Mentorovat minulost je směšné.
Děsivou je však na prahu 21. století přede-
vším autorčina národnostní předpojatost či
dokonce nesnášenlivost četně projevovaná na
adresu záludných a „s velkokapitálem spoje-
ných“ českých a rakouských Němců. Ty líčí
bezmála jako lidojedy, toužící zašlapat vše
české do země, a zároveň jako nenapravitel-
né zpátečníky, úporně bránící ženské emanci-
paci a všemu pokroku. Naopak Češi 19. sto-
letí jsou charakterizováni jako bezvýhradní
nositelé pokroku a rovnoprávnosti žen. Idea-
lizace jich samých a jejich minulosti pak pře-
kračuje únosné meze „národoveckého dějepi-
sectví“. Kdo se vymyká nacionalistickému
konceptu autorky, stává se opovrženíhodným
renegátem. To se stalo např. Arne Novákovi,
který se kritickou statí o Krásnohorské, psané
„k tomu ještě německy“, snažil „snižováním
hodnot vlastního národa (...) získat přízeň
Němců i vlády“ (s. 226). Zosobněním útlaku,
strachu a germanizace českého národa je pro
autorku pochopitelně i Vídeň, dynastie atd.
Minulé století tak před čtenářem vyvstává ja-
ko doba nepředstavitelného útlaku a hrůz,
které český národ přežil jen zázrakem. První
desetiletí 20. století, která jsou historiky vět-
šinou vykládána jako období největšího hos-
podářského, kulturního a politického rozma-
chu českého národa před první světovou vál-
kou, autorka pojímá jako nejhorší dobu pro
národ, kdy byl útlakem a germanizací „ohro-
žen ve své identitě a existenci“ (s. 92, 248
a 281). Svoji destruující pozornost vedle
Němců věnuje M. Neudorflová i šlechtě a bo-
háčům, z jejichž řad se především rekrutova-
li homosexuálové (s. 151). Pokud nebyli aris-
tokraté homosexuály, tak se věnovali po zru-
šení poddanství ve zvýšené míře „zneužívání
svobodných dívek“ (s. 65). Obzvláště spade-
no má autorka i na katolickou církev a její
představitele. Církev je podle ní pochopitelně
baštou reakce. Církevní školství odnímá ná-
rodu zanícené pracovníky, jeptiškám chybí
kontakt s realitou i národem. Církevní ústavy
jsou pak prý především výdělečnými podni-
ky spravovanými poslušnými učitelkami-jep-
tiškami a vychytralými abatyšemi-obchodni-
cemi (s. 33, 127, 164, 176). Zpovědnice jsou
zase rájem chlípných a sexuálně narušených
kněží na nekončící cestě za zneuctěním
a obelstěním žen (s. 171, 175, 184). Svůj díl
dostal i zvrhlík Sigmund Freud za své „nevě-
decké“ teorie „a ničím neodůvodněnou víru,
že pohlavní abstinence je zdraví škodlivá“ (s.
103, 160, 191).

Knihu Marie Neudorflové nelze jedno-
značně charakterizovat. Na jedné straně při-
náší řadu neznámých skutečností či spíše jed-
notlivostí, které ne zrovna šťastně spojuje
s dosavadními poznatky. Za vysloveně ne-
šťastné považuji tříštění textu, přebírání růz-
ných klišé, časté opakování informací, termi-
nologické nejasnosti, stylistiské neobratnosti,
absenci širšího kontextu. Svého druhu kurio-
zitou v dnešní historiografii je pak „národo-
vecký“ náboj textu hraničící s netolerancí
a vyznačující se hrubou neobjektivitou a ne-
kritičností k pramenům i historické skuteč-
nosti.

Rozpaky a zklamánínad
českými
ženami

Luboš Velek
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Roman Ludva:
Jezdci pod

slunečníkem

Román (?)
zmarněných tezí

Většina dosavadních recenzí díla Ro-
mana Ludvy se vyznačuje tím, že knihy
Smrt a křeslo (Votobia, 1996) i následují-
cí Ženu sedmi klíčů (Petrov, 1997) ozna-
čuje právě jako knihy, texty, publikace, dí-
la. Uchopit novou Ludvovu věc - Jezdce
pod slunečníkem, je stejně nesnadné.
Z rozpaků rozhodně nepomůže graficky
pěkně vyvedený přebal: »nový thriller«
a »postmoderní román«. Ostatně naklada-
telským anotacím a jiným po hříchu pers-
vazivním textům by stálo za to věnovat
samostatnou pozornost...

Jasněji než u Ludvovy románovosti
mám u atributu „detektivní“ - rozvíjí se
před námi vyšetřování profesionálně pro-
váděných vražd - to v rovině minulostní
(od r. ‘95 - do 15. 1. ‘99). V rovině druhé,
časové (od 3. 1. ‘98 do 15. 1. ‘99) i vý-
znamové, se setkáváme s ich-formním
vrahem Benololem, přičemž i člověku,
který nečetl zmiňovanou obálku, vyzrazu-
jící všechna tajemství překvapivě předem,
je jasné, že roviny se v určitý okamžik
prolnou.

Příběh je zasazen v mezinárodním
kontextu - nalézáme čtveřici vyšetřovate-
lů Interpolu: Luís Pianura, Soria a Luca
jsou Španělé, Dowe Američan, vrah po-
chází ze smíšeného manželství česko-špa-
nělského, část děje se odehrává na Islan-
dě, část na Baleárech, Benololovy oběti
padají ve všech zeměpisných šířkách, za
každého počasí...

To hraje v příběhu spojující roli. Be-
nolol - meteorolog s příznačnou profesio-
nální deformací, dodávající mu osobitou
optiku vidění světa, zpředmětňuje meteo-
rologické motivy v návrzích složitých
puzzle. Ty náruživě ráda luští - nic jiného
nedělá (jak krásně zbytečný člověk!) - Pia-
nurova manželka Mari. Je to také ona, kte-
rá si po měsících skládání sedmidílné sé-
rie hlavolamu všímá shodných rysů autora
s rysy záhadného „meteorologa“, jak pře-
zdívá „svému“ vrahovi její manžel. Vraž-
dy se totiž vyznačují podobným rukopi-
sem: jsou prováděny za nestandardního
počasí (sníh v Ankaře).

Nemá smysl pokoušet se analyzovat
dějové peripetie, kde by se asi dalo najít
dost nelogického či aspoň hodně neprav-
děpodobného. Podstatnější je to, co se
v závěru „románu“ tematizuje, a sice:
proč Benolol, demiurg celého příběhu,
který pomocí Internetu sleduje svého poli-
cistu v době, kdy ten si není jist ani jeho
identitou, tak tedy proč vrah usiluje
o zprůhlednění svého charakteristického
rukopisu: k čitelnosti, která představuje
nebezpečí - setkání s Mari a následná pře-
střelka a smrt. Sebevražda?

K zodpovězení této otázky je třeba sle-
dovat Benolola jako postavu. Autor ho ne-

chává vzpomínat na dětství, formování
vztahu k otci (meteorolog) a matce, čás-
tečně i spolužákům (Leon). V jiném pás-
mu zaznívají dlouhé výkladové pasáže
z dějin puzzle, z technologie jejich prů-
myslové výroby (od dřevěných po Beno-
lolovy s hologramy). Lze říci, že tyto par-
tie děj retardují, aniž by zvyšovaly napětí
či rozvíjely nějakou hru.

Dobrovolně osamocený hrdina žije na
opuštěném severském ostrově, nikam ne-
jezdí, komunikuje výhradně přes počíta-
čovou síť, kde také čerpá informace
o svých obětech. Existenciální typ „citli-
vého“ člověka není rozhodně nesympatic-
ký. Už svou já-zpovědí a reflexí skuteč-
nosti včetně své práce. V mnohém je na-
opak modernímu člověku srozumitelný,
stejně jako v detektivkách oblíbený poli-
cajt s „průserovou“ minulostí Luca, jehož
Pianura k případu povolá. O jaké že jde
stíny z minula? Luca dotáhl spravedlnost
svých případů do konce - zachoval se tak,
jak vykřikuje jeho papoušek: »Zabíjej,
Luco, zabíjej!« - »Zákon je hovno!« hlásá
papouch jinde. A jeho pán, protipól Beno-
lolův: »Oběti nájemných vrahů první veli-
kosti jsou větší zmetci než ti, kdo je zabí-
její.«

Dostáváme se tak k tezím, a je jedno,
zda pravdivým či ne, které postavy napl-
ňují. Doslova a do písmene. Svět je stále
rychlejší a rychlejší, agresivita větší a vět-
ší, dostupnost zbraní vysoká... Chladno-
krevné porozumění, které můžeme věno-
vat dvěma hlavním postavám, je také jedi-
ným kladem románu. Bohužel postavy
svoji tezovitost nijak nepřekračují, chybí
tu zápas a s ním i možnost »transcenden-
tality« (obálka). Odtud i otázka, zda jde
o román, jak konotuje rozměr prózy. Pro
román je podle mého nejdůležitější posun
hrdiny, situace (nemyslím pouze psycho-
logický román). Ti jsou na začátku a na
konci, podobně jako čtenář, jiní. Ne
u Ludvy.

Nemluvě o odbytých postavách ved-
lejších. Připište jednu, změňte jméno,
vynechte jednu a nic se nestane. Jsou to
jen kosmopolitní kulisy. Postavy hlavní
dokazují, že Ludva talent má, že má i co
říci, že jeho vnímání světa je svérázně
podnětné, i umělecky. Výsledek je ale spí-
še prohřeškem proti tomuto talentu. Po-
msta, jíž se Benolol pokouší spáchat na
manželce svého vyšetřovatele tím, že ji
odcizí do virtuálního světa biblických
puzzle, zůstává jen na papíře. Stejně jako
metatextové aluze na skládání dílků příbě-
hu a puzzle. Méně složitosti a více opra-
vdovosti! Ne všichni máme Marinu výdrž.

FILIP TOMÁŠ

Chvění
se nedostavilo

Na první pohled se mi zdálo, že držím
v ruce detektivku, a naplnilo mě to jistou
radostí. Ne kvůli žánru, jehož nejsem kdo-
víjakým příznivcem; ale v případě Roma-
na Ludvy, o kterém se v poslední době pí-
še jako o jednom ze zajímavých, ba nejza-
jímavějších nových autorů, mě automatic-
ky napadlo, že se možná našel někdo, je-
hož hlavní ctižádostí nejsou detektivky,
a kdo je právě proto schopen napsat zají-
mavý detektivní román. Někdo, kdo třeba
naváže na tradici Zábrany či Škvorecké-
ho, pro které to taky byl vlastně okrajový
žánr.

Hned na záložce mi někdo sdělil, že se
nejedná o detektivku, ale o „nový thriller,
postmoderní román jednoho z největších
talentů mezi současnými prozaiky“. Dob-
ře. Přesto jsem tvrdošíjně setrval na postu
čtenáře detektivního příběhu s tím, že co-
koliv si přečtu nad to, tím bude tento text
zajímavější.

Detektivní příběh opravdu tvoří hlavní
plán syžetu. Je už na první pohled zajíma-
vě formálně členěn: jednotlivé kapitoly
jsou datovány deníkovým způsobem. Da-
tace první a následující (či každé liché
a sudé) kapitoly je na začátku vyprávění

posunuta tři a půl roku od sebe. Kapitoly
střídavě obsahují monolog hlavní postavy
románu, nájemného vraha, psaný v ich-
formě. Toto obsáhlé curriculum je vždy ob
jednu kapitolu prostřídáno příběhem jeho
hlavního protihráče, kapitána Pianury, šéfa
madridské pobočky Interpolu. To mě tro-
chu dezorientovalo; moje nekomplikovaná
duše si je jistější v reáliích té naší střední
Evropy, toho našeho Rakouska. Tady se
celý děj odehrává hlavně ve Španělsku.
Vycvičen četbou výše zmíněných autorů,
mistrů logických vývodů, jsem se musel
zeptat: Proč? Prozradím jen tolik, že jsem
to až do konce čtení nezjistil.

Zpověď hlavní postavy začíná 3. ledna
1998, tedy téměř předevčírem. V další ka-
pitole se děj přenáší do srpna roku 95, kdy
zastihuje kapitána Pianuru u psacího sto-
lu. Data kapitol se pak k sobě pomalu, ale
jistě přibližují, což dává tušit, že až do-
spějí k jedinému fatálnímu časovému ter-
mínu, objeví se bůh v mašině a dojde k ro-
zřešení. To dává příběhu nejen jisté napě-
tí, ale umožňuje četné vztahové i jiné od-
bočky.

Nájemný zabiják je oduševnělý člo-
věk, který má nejen slušnou řádku hlubo-
kých znalostí a zálib, ale především sice
chladnou a samotářskou, ale básnickou
duši. V rámci žánru zajímavá a věrohodná
figura. Vedle toho, že tu a tam udělá to, za
co je někým, kdo si to může dovolit, pla-
cen, se průběžně zabývá vzpomínkami na
své rodiče, na otce, po němž podědil vá-
šeň pro veškeré meteorologické jevy, a na
matku, která mu zanechala sklon glosovat
události vezdejšího života úryvky z bib-
lické Apokalypsy. Vrahovou největší váš-
ní jsou však hlavolamy, známé jako
„puzzle“. Ty jednak hrají velmi důležitou
roli v příběhu samém, jednak jsou Ludvo-
vi důvodem k obsáhlým výletům do histo-
rie a vývoje tohoto slavného hlavolamu,
který poznenáhlu ovládl svět.

Vrah žije sám, jak se na jeho profesi
sluší, se svou obsesí, která se pro něj už
dávno stala součástí reality. Je hravý
a nadprůměrně inteligentní, takže se rád
věnuje oblíbené zábavě svého cechu: hra-
je si s policií jako tygr s myší. Nemohl
jsem si mezi řádky nevzpomenout (chraň
bůh, že bych chtěl tuto asociaci zobecňo-
vat, je čistě osobní) na dva centrální pro-
tagonisty dvou slavných filmů: Šakal
a Sedm.

Jeho protipólem je pak nejen fakticky,
ale především psychologicky onen kapi-
tán Pianura. Puzzle nijak zvlášť nemiluje,
což neznamená, že je to prosťáček. Zato
jeho manželka sdílí vášeň pro puzzle roz-
ličného druhu. Tím je vytvořen onen zá-
kladní prvek trojúhelníku, dovolující ro-
zehrát skladbu pro logickou dedukci,
vlastní všem detektivkám. Ludva jej vyu-
žil dokonale. Způsob, jak se k sobě přibli-
žují dvě hlavní veličiny, vrah a policista,
jak k sobě poznenáhlu pociťují jakési pou-
to, ba vztah, ba sympatie, patří k silným
stránkám Jezdců pod slunečníkem.

Tok vyprávění je protkán častými, na
můj vkus poněkud didaktickými exkurzy
do zmíněných oborů: meteorologie (pro
rozuzlení příběhu důležitá, avšak poněkud
rozvláčně, a hlavně neustále servírovaná),
dějiny „puzzle“ (pro mě osobně velice za-
jímavé a rád věřím, že faktograficky vy-
čerpávající, a navíc též důležité pro rozuz-
lení) apod. Pouze v případě poměrně
častých a relativně obsáhlých citací ze
Zjevení sv. Jana jsem nepochopil, proč
jsou tak frekventované. Bylo velmi čteno
(Zjevení) v dobách otřesů a krizí. (str.
121) Ano. Chápu. Ale nerozumím. Důvě-
řuji však Ludvovi, že on ano. Zmíněný
text je jistě fascinující sám o sobě. Ale
v takto pojatém příběhu mě poněkud ruší.
Jinak je pravda, že až na sv. Jana mají
zmíněné obory přímý vztah k postavám
vyprávění. Dokreslují jejich charaktery.
A to je to: dokreslují. Neutvářejí. Postavy
říkají konkrétní věci v konkrétním pro-
středí, jednají logicky, mnohdy až vyslo-
veně inteligentně. Ale přesto se nemohu
zbavit dojmu, že jsou na jevišti. Že odří-
kávají, velmi přesvědčivě, naučenou roli.

Ve světle autorových okázale erudo-
vaných, zasvěcených traktátů se musím

zmínit o jisté drobné nesrovnalosti, která
by mi sama o sobě naprosto nevadila, ba
s radostí bych ji přehlédl: Ludva tvrdošíj-
ně nazývá oblíbenou zbraň svého hrdiny
beretou, ačli by mohl zběžným nahlédnu-
tím do populárně odborné příručky (kte-
rých jsou v naší hezké době na trhu met-
ráky) zjistit, že se má psát Beretta. Je to
detail, který by nestál za zmínku. Je mož-
no psát „coca-cola“ nebo „koka-kola“ ne-
bo „kola“ nebo „cola“, a každý rozumí.
Jenže na str. 43 říká hlavní postava toto:
Bereta 22 LR už mi zůstala. Stále mám tu-
též, kterou před lety (...). Střílel jsem z ní
několikrát, pokaždé s tlumičem. (...) Měk-
ké střely s expanzní dutinou, jež do berety
používám, jsou zrůdné pro svůj vyšší rani-
vý účinek, ale bezpečné pro střelce.

A tu jsem nucen dojít k závěru, že jed-
nak by autorovi detektivního příběhu mě-
lo i v postmoderní době záležet na reáli-
ích, které v něm hrají klíčovou roli,
a hlavně, že tak docela neví, o čem píše.
Nejsem žádný přísežný znalec zbraní, ale
mám rád (v rámci žánru) jistou základní
logiku. Proto je mi divné, proč ten profík
zásadně používá tlumič, když Berettu ráže
22 LR používá dokonce i Mosad mj. pro-
to, že její výstřel v městském lomozu
snadno zanikne. Též nevím, proč by měla
být dvaadvacítka bezpečnější pro střelce
než třeba kanon dvacítka, pokud střelec
nemíří na sebe a řídí se návodem k upo-
třebení. Což o to, to jsou drobnosti. Ale co
lze opravdu těžko pochopit, je to, proč si
ten člověk zmíněnou pistoli nechává tak
dlouho; v každé jen trochu lepší televizní
detektivce se totiž podle pravdy uvádí, že
každý řemesla dbalý profesionální zabiják
se zbaví zbraně ihned po použití, a to
z prostého důvodu: nemůže mu být doká-
záno, že střela, nalezená dne toho a toho
v malém mozku pana toho a toho, byla vy-
pálena v x hodin y minut právě z této
zbraně. Hlavní postava je přitom prezen-
tována jako dokonalý odborník, který
traumatizuje policii tím, že nezanechává
stopy. Jako perfekcionalista. Zvláštní.
O skutečné účinnosti střely ráže 22 LR
(ani expanzní dutina prý nezvyšuje účinek
až tak drasticky, jak si Ludva představuje)
se lze též dočíst. Namátkou např. v povíd-
ce Charlese Bukowského Políbils Lilly.
Než dosti už bouchaček.

Nechci srovnávat někoho s někým ji-
ným, to je vždy laciné. Ale chci říci, že
dobrý spisovatel se sice nemusí držet pří-
mo reality, ale instinktu a citu pro realitu
vždycky. Může se mu pak beze všeho stát,
že přijde do bytu, kde žije člověk, který
má čtyři ruce (tentýž Bukowski, povídka
Miluju tě, Alberte). Jde totiž o to, že se ten
člověk, jakkoli čtyřruký, chová přirozeně.
Že jedná věrohodně uprostřed věrohod-
ných reálií. Že je živý. Uznávám, že je to
hnidopišství rozepisovat se o takových
maličkostech. Však bych to taky nedělal,
kdybych zde nepovažoval za nutné uvést,
že se mi zdá být česká literatura poslední-
ho desetiletí poznamenána jedním poně-
kud toxickým fenoménem: předstíráním
skutečnosti. Předstíráním vztahů. Přejímá-
ním a vstřebáváním vnějších forem. Jak-
koli upřímným, jakkoli spontánním, ale
plagiátorstvím. Což vede k nutnosti ná-
hrady cítěného něčím jiným. A čím jiným
než exhibicí.

Ludvovy Jezdce pod slunečníkem
jsem přečetl jako zajímavé, ale tak trochu
povinné čtení. Chvění se nedostavilo.

Pro mě je důležitá ale ještě jiná otáz-
ka: Přečetl jsem postmoderní thriller, ane-
bo klasickou detektivku? Ani teď nevím.
Dokonce je možné i to, že na tom vůbec
nezáleží. Každopádně jde o velmi slušně
napsanou a, jak by řekl dělník pera, čtivou
knihu. Než zároveň i poněkud chladně
zkonstruovanou. Až se mi stane, že dosta-
nu chuť na českou detektivku, vezmu si,
ne bez nostalgie, přece jen zase toho odr-
baného Zábranu, vytištěného na zažlout-
lém novinovém papíře, s morózní prvo-
plánovou koláží na obálce, která už z pěti
metrů hlásá: krvák! Avšak jakmile otevřu.
(Jen tak pro zajímavost, náklad 70 000 vý-
tisků. To byly časy.)

EMIL HAKL
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Únor je druhý nejteplejší měsíc na jižní
polokouli a v posledních letech bývá opravdu
vedro. Když teplota vyskočí ke třicítce, oby-
vatelé Dunedinu míří k plážím. Je jich tu to-
lik, že si každá rodina může prakticky vybrat
jednu pro sebe. Naše rodinná pláž je v Pura-
kanui, dvacet minut autem ze středu města.
Jedeme směrem k dunedinskému přístavu
Port Chalmers a odbočujeme do strmého
kopce, na jehož vrcholu je malá plošinka.
Odtud se otvírá výhled nejen na přístav se
stovkami dálkově ovládaných vozíků, které
automaticky nakládají a vykládají lodě, ale
na celý otažský poloostrov, na zátoky hlubo-
ké a mělké, na ostrůvky v moři. Je to jeden
z nejkrásnějších výhledů na moře, který znám
- kam se na něj hrabe evropská Riviéra. Tro-
chu stranou dřevěné vyhlídkové plošinky sto-
jí jednoduchý kamenný pomník. Připomíná
historii 90 let starou, a tedy tak dávnou, že na
ni většina lidí už beznadějně zapomněla. Je to
historie stejně hrdinná jako tragická. Jižní
ostrov Nového Zélandu je branou do Antark-
tidy. Výpravy do nehostinného kontinentu
musí odplout na jaře, aby stihly krátké ant-
arktické léto, a vracejí se koncem února, kdy
léto končí a teploty začínají klesat pod minus
padesát stupňů Celsia. Odpluly odtud všech-
ny známé výpravy, i ta Scottova, kterou vzpo-
míná onen kamenný pomník.

Scott odplul z Port Chalmersu 29. listo-
padu roku 1910. Jeho manželka ho dopro-
vodila z Anglie až na Nový Zéland, dokonce
nasedla do jeho lodi Terra Nova i na tu
krátkou cestu z Port Chalmersu k ústí dune-
dinského zálivu. Tomu říkám láska. Anebo
předtucha. Ti dva už se nikdy nesetkali,
i když Scott žil ještě dalších šestnáct měsíců.
Paní Scottové byla odepřena i poslední útě-
cha vdov - nebylo jí dáno, aby doprovodila
manžela na hřbitov.

Jakousi předtuchu měl také první dů-
stojník, později admirál Evans, jehož man-
želka doprovázela paní Scottovou a který
chvíli loučení popsal takto: „Ve tři třicet od-
poledne jsme se rozloučili. Já osobně jsem
měl srdce těžké jako olovo, ale tak jako kaž-
dý na palubě jsem byl rozhodnut konat své
povinnosti a následovat kapitána Scotta až
do konce. Byli jsme všichni rádi, že byla
spousta práce, kterou jsme museli vykoná-
vat a tak mohli skrýt své city. Protože v tuto
chvíli každého, kdo cestuje na lodích k jižní-
mu pólu, obklopí strašný pocit samoty.
S tímto pocitem jsme se dívali, jak drahý No-
vý Zéland mizí v dálce, až ho něžná jarní
noc docela skryla našim očím.“

Antarktický kontinent měří 14 200 000
čtverečních kilometrů, což je zhruba rozloha
Austrálie a Indonésie dohromady. Momen-
tálně ho pokrývá 7 000 000 kubických mílí
ledu, které tvoří 90 % všeho ledu světa. Prů-
měrná tloušťka ledové pokrývky je dva tisíce
metrů. Po značnou část své existence však
Antarktida ledem pokryta nebyla. Vědci se
domnívají, že i v budoucnu přijde doba, kdy
všechen led roztaje. V tom případě by oceá-
ny stouply o nějakých padesát až sedmdesát
metrů, což by navodilo novou potopu. Dou-
fejme, že se té doby nedožijeme.

Antarktida je daleko studenější než ob-
last severního pólu. 24. 8. 1960 tam byla na-
měřena nejnižší teplota na zemi, -88,3 °C.
Na pobřeží, kde je tepleji, se teploty v zimě
pohybují kolem -20 až -30 °C, ale ve vnitro-
zemí mezi -50 až -70 °C. (Pilot letadla, kte-
ré zachránilo letos v říjnu z jižního pólu
americkou doktorku Nielsenovou trpící ra-
kovinou, si pochvaloval, že bylo teplo a tedy
mohli na krátkou chvíli přistát, aniž by jim
hned zmrzly motory, prý bylo pouhých -51
°C.) Uprostřed léta může nejvyšší teplota
dosáhnout až tropických 15 °C, ale většinou
se pohybuje mezi -20 a -30 °C. Antarktida
má bohatá ložiska minerálů, která jsou ale
v současné době nedobytná. První objevitel,
který dostihl antarktické moře mezi 60 a 70
stupni zeměpisné šířky, byl v roce 1772-5

anglický mořeplavec a objevitel Nového Zé-
landu James Cook. Vlastní antarktickou
pevninu uviděli poprvé ruští a angličtí mo-
řeplavci v letech 1819 - 1820. Ještě v deva-
tenáctém století byla plavba do Antarktidy
nesmírně nebezpečná, malé dřevěné kocáb-
ky nemohly vzdorovat ledovým krám. Pokud
některá loď uvázla v ledovém sevření, led ji
rozmačkal na padrť a šance posádky na pře-
žití byly nulové. Systematické objevování
Antarktidy začíná tedy až ve dvacátém stole-
tí a je spojeno především se jmény dvou
Angličanů, Ernesta Henryho Shackletona
a Roberta Falcona Scotta, kteří vedli tři
hlavní expedice do Antarktidy v letech 1901-
1913, objevili nové cesty do vnitrozemí
a udělali důležité meteorologické, geologic-
ké a glaciologické výzkumy, které dodnes
slouží jako základ pro studium šestého kon-
tinentu.

V roce 1910 se tedy Scott vydal do Ant-
arktidy již podruhé. Tentokrát se chtěl poku-
sit o to, co se jemu ani Shackletonovi při
předešlých výpravách nepodařilo: dobýt ja-
ko první na světě jižní pól. Ačkoli dnes je je-
ho příprava i vedení výpravy předmětem
kritiky, je třeba říci, že Scott nejel do An-
tarktidy jen jako dobyvatel jižního pólu, ale
především jako objevitel tohoto drsného
kontinentu, který připravil cestu výpravám
dalším. Ve Scottově expedici bylo šedesát
členů, z nichž asi třetina byli vědci, biologo-
vé, geologové a meteorologové, jejichž bá-
dání na dobytí jižního pólu nezáviselo.

Současně se Scottem se rozhodl k poku-
su dobýt jižní pól také norský badatel
Amundsen. O svém úmyslu Scotta informo-
val. Oba muži tedy věděli, že jde o závod,
kdo z nich bude rychlejší, i když neznali po-
drobnosti plánů toho druhého.

Scott dorazil na antarktickou pevninu
31. 12. 1910. Při své první výpravě do
Antarktidy přezimoval na lodi, ale to bylo
velmi nepohodlné. Tentokrát vybudoval zim-
ní tábor na pevnině, na Evansově mysu, kte-
rý pojmenoval po svém prvním důstojníku.
Tábor pozůstával z několika chat, které si
výprava přivezla s sebou a na místě je smon-
tovala. Scottova chata na mysu Evans stále
stojí, i s původním vybavením a zásobami -
je z ní teď muzeum.

Na jaře roku 1911, tj. koncem října, se
Scott s osmi muži vydal na pochod k jižnímu
pólu. Výpravu od počátku pronásledovala
smůla. Mys Evans je od pólu vzdálený 900
mil. Aniž to věděl, měl Scott handicap vůči
Amundsenovi, který začal svůj pochod
z místa vzdáleného od pólu jen 750 mil.

Při plánování výpravy se Scott dopustil
dvou zásadních chyb. Rozhodl se, že použije
k dopravě dvou motorových saní a jako taž-
ných zvířat poníků místo psů. Motory saní se
hned od počátku přehřívaly a po 140 mílích
se oboje saně rozbily a musely být ponechá-
ny osudu. Poníci se jako tažná zvířata uká-
zali být v polárních podmínkách úplně ne-
vhodní. Bořili se do sněhu a nakonec muse-
li být všichni najednou zastřeleni. Scott pů-
vodně doufal, že je bude střílet postupně a že
jejich maso bude sloužit jako potrava. Dále
tedy muži museli táhnout nesmírně těžké sa-
ně sami.

Polární výpravy fungují tak, že cestou
tam jsou saně plně naložené a polárníci za-
kládají sklady se zásobami, které jsou od se-
be vzdálené asi dvacet mil, což je délka den-
ního pochodu. Ty pak slouží vyčerpaným
mužům jako zásobárny na cestě zpátky.

Když devět členů Scottova týmu dorazilo
na Beardmorský ledovec, Scott svou výpra-
vu rozdělil. Čtyři muži se museli vrátit, čtyři
polárníci spolu se Scottem pokračovali dále.
Beardmore bylo místo, kde vyčerpaný
Shackleton v roce 1908 upustil od pokusu
dobýt jižní pól, protože viděl, že další po-
chod by znamenal jistou smrt.

Jak to při podobných příležitostech bý-
vá, ti, kteří nebyli vybráni, prožívali životní

zklamání. Málo tušili, že jim v tu chvíli osud
rozdal srdcové eso.

Výstup na ledovec byl jedním z nejobtíž-
nějších úseků cesty, kde na každém kroku
hrozil pád do propasti. Útrapy této cesty
jsou podrobně popsány ve Scottově deníku.
Sněhové můstky se bortily pod tíhou nalože-
ných saní, vyčerpaní a špatně živení muži
zápasili s teplotami až čtyřicet stupňů pod
nulou. Výpravu trápila sněhová slepota, no-
ci strávené ve stanu zmítaném sněhovými
bouřemi a vichry, které dosahovaly rychlos-
ti až 200 kilometrů za hodinu, nebyly pořád-
ným odpočinkem. Po celých pět měsíců po-
chodu byly spací pytle vlhké, stejně jako
oděvy. Brzy se k těmto problémům přidaly
omrzliny, hlavně nohou, a činily pochod ne-
smírně bolestný. Scott počítal s tím, že urazí
denně aspoň 15 mil, ale už na cestě k pólu,
kdy byli členové výpravy ještě poměrně od-
počatí, nestačili urazit více než nějakých 9
mil.

16. ledna, po cestě, která trvala dva
a půl měsíce, byli vzdáleni od svého cíle jen
několik kilometrů, a tu je potkala rána nej-
těžší. Scottovy nejhorší obavy se vyplnily.
Stopy ve sněhu před nimi jasně ukazovaly na
to, že se tudy nedávno ubírala jiná výprava.

Dostali se k jižnímu pólu 18. ledna. Už
zdálky viděli stan, na kterém vlála norská
vlajka. Uvnitř stanu byl dopis od Amundse-
na, který oznamoval, že jeho výprava dostih-
la pólu o celý měsíc dřív, 16. prosince 1911.
Těžko pochybovat, že deprese, kterou
Amundsenovo vítězství způsobilo, přispělo
k tragickému konci celé výpravy.

Počasí se v polovině ledna radikálně
zhoršilo. Vánice byly tak prudké, že výprava
musela často strávit několik dnů ve stanu,
a tak se pečlivě odměřené zásoby jídla a pa-
liva radikálně ztenčovaly. Přežití teď závise-
lo jen na tom, zda se jim včas podaří dora-
zit k nejbližšímu skladu s potravinami. Fy-
zická kondice mužů se zhoršovala. Přesto
neustávali ve svém vědeckém bádání, nepře-
stali sbírat vzorky nerostů, i když tím narů-
stalo břemeno, které denně museli táhnout.
Saně naložené nerosty byly později nalezeny
u jejich mrtvých těl.

Scott ve svém deníku pečlivě zachytil
agonii posledních dnů. Tempo výpravy se
neustále zpomalovalo, začátek konce nastal
17. února, kdy námořník Evans, největší si-
lák, zemřel na gangrénu. (V původní výpra-
vě byli Evansové dva - viceadmirál Evans
přežil v zimním táboře, stal se vůdcem vý-
pravy po Scottově smrti a je autorem knihy
Na Jih se Scottem.) Od té chvíle bylo Scot-
tovi jasné, že takto oslabeni nemohou včas
dojít k hlavnímu skladu potravin a paliva.
Byli schopni urazit jen čtyři míle denně. Za-
čátkem března nastala předčasně polární zi-
ma a v polovině března se počasí zhoršilo
natolik, že výprava byla uvězněna ve stanu
a docházelo jim jídlo i palivo.

17. března, v den svých narozenin, ode-
šel vysílený Oates ze stanu do sněhové váni-
ce, aby ušetřil pro druhé zbylé potraviny.
Scott poznamenal ve svém deníku, že se za-
choval jako pravý anglický gentleman. Mys-
lím si však, že by více ctilo zbylé anglické
gentlemany, kdyby takové oběti zabránili.
Ostatně Oatesova oběť byla zbytečná, váni-
ce neustala a Scott napsal poslední zápis do
svého deníku 25. března. Nejtragičtější na
jejich příběhu je to, že zahynuli pouhých je-
denáct mil, což byla vzdálenost půlky denní-
ho pochodu, od největšího skladu potravin
a paliva, který by zajistil jejich přežití.

Osud této výpravy zasadil jistou ránu
anglickému sebevědomí. Zejména v posled-
ních letech bylo Scottovo vedení podrobeno
ostré kritice. Ve srovnání s fenomenálním
úspěchem Amundsena není pochyb, že Scott
se na cestu připravil hůře.

Amundsen vyrazil na cestu k pólu o je-
denáct dní dříve než Scott, už 20. října roku
1911. Ze začátku riskoval, že teploty budou

velmi nízké, zato při jeho návratu koncem
prosince a počátkem ledna bylo počasí příz-
nivé, vyhnul se strašným bouřím, na které
doplatila Scottova výprava. Celá Amundse-
nova výprava sestávala jen z devíti lidí. Čty-
ři nechal jako zálohu v zimním táboře
a s pěti se vypravil k pólu. Amundsen meto-
dicky založil své sklady potravin už minulé-
ho léta, takže mohl cestovat jen s lehce na-
loženými saněmi. Ale dva faktory byly roz-
hodující v jeho úspěchu, to, že si jako tažná
zvířata k saním vybral psy huskie, které po-
užívají za polárním kruhem Eskymáci (psi se
stoprocentně osvědčili, táhli nejen naložené
saně, ale zpočátku i členy výpravy na ly-
žích). Další rozhodující faktor byl ten, že
všech pět členů Amundsenovy výpravy byli
zkušení lyžaři zvyklí polárním podmínkám.
Amundsen urazil vzdálenost 750 mil, která
ho dělila od pólu, za pouhých 27 dnů, to
znamená, že jeho denní průměr byl neuvěři-
telných 28 mil. Pečlivě se staral jak o své li-
di, tak o psy, kterým na noc dokonce stavěl
stany. Vzniku omrzlin, které přispěly ke
Scottově záhubě, zabránil Amundsen tak, že
dal udělat pro své lidi speciální boty, do kte-
rých se vešla noha navlečená do šesti párů
ponožek. Hlavně měl ale pečlivě rozpočíta-
né denní dávky potravin a paliva tak, aby
ani lidi, ani zvířata nedosáhli onoho stupně
vyčerpanosti, který by činil další pochod ne-
možným.

Když se Scott a jeho druzi nevrátili do
konce února, bylo téměř jasné, že zahynuli.
S hledáním ale museli lidé v zimním táboře
počkat, až skončí polární noc. 12. listopadu
1912 na 79 stupni a 50 minutách zeměpisné
šířky nalezli stan s jejich ostatky. Wilson
a Browes spali věčným spánkem ve spacích
pytlích, které si přetáhli přes hlavu. Zdá se,
že Scott zemřel jako poslední, jeho pytel byl
otevřený, kabát rozepnutý, aby bylo vidět tři
sešity deníků. Jejich kamarádi nechali stan
i jeho obyvatele tak, jak je našli. Nad stanem
vztyčili mohylu, která dávno zapadala sně-
hem. Scott, Wilson a Browes tak odpočívají
na místě, které se jim stalo osudným. Jedi-
nou útěchou pozůstalým mohlo být, že jejich
těla nikdy nezetlí, že je nemilosrdná arktic-
ká zima uchová neporušená na věky.

Po Scottovi se nikdo neodvážil k jižnímu
pólu po 44 let. Až v roce 1956 se v jeho sto-
pách vydala anglická výprava, podporova-
ná Novozélanďany, vedená dobyvatelem
Mount Everestu Hillarym. V roce 1997 se
pokusila o totéž tříčlenná výprava pod vede-
ním Hillaryho syna Petra. Používali jakých-
si obrovských plachet či draků, které měly
táhnout naložené saně za pomoci větru, ale
neosvědčily se. S každou další a technicky
lépe vybavenou výpravou stoupá úcta
k Amundsenovi a Scottovi. Zejména výprava
Petra Hillaryho zvýšila jejich prestiž. Petr
Hillary byl vybaven nejen zvláštním tepel-
ným stanem a oděvem i obuví, které zne-
možňují tvorbu omrzlin, speciálně balenou
potravou se zvlášť vysokým obsahem kalo-
rií, ale také mobilním telefonem. Zakusil po
cestě podobně špatné počasí jako Scott, ale
když hrozila smrt hladem, zatelefonoval si
prostě pro shoz dalších potravin letadlem.
Konečně když je zpáteční pochod od pólu
přestal bavit, objednali si další letadlo, aby
je odvezlo domů. Dá se říci, že ve srovnání
vypadá Amundsenova denní rychlost stále
výborně. Scott měl větší dávku smůly, ale
pořád by strčil velkého i malého Hillaryho
aspoň dvakrát do kapsy.

Scottova intuice, že vědecký výzkum Ant-
arktidy je důležitý, se ukázala správná. Na
jižním pólu je teď americká základna. Přes
léto žije v polárním městečku přes 3000 po-
lárníků, ale ani v zimě není základna prázd-
ná. Nese jméno obou polárníků - Scotta
i Amundsena.

Na pomníku v Port Chalmers jsou vyte-
saná poslední slova ze Scottova deníku:
„Kdybychom žili, mohl bych vám vyprávět
příběh o neohroženosti, vytrvalosti a odvaze
mých společníků, který by potěšil srdce kaž-
dého Angličana. Náš příběh teď ale musí
sdělit jen tyto letmo načrtnuté poznámky
a naše mrtvá těla.“ Je to přiznání porážky.
Vzdálenost mezi porážkou a vítězstvím se
v tomto případě dala přesně změřit. Obná-
šela pouhých jedenáct mil.

JINDRA TICHÁ
Dunedin, Nový Zéland
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Když jsem byl požádán, abych promlu-
vil na RAVTu na téma, které knihy devade-
sátých let mě nejvíce zaujaly nebo snad
i ovlivnily, musel jsem přiznat, že je to na-
tolik široká otázka, že vlastně nevím. Proto
bych se v této glose chtěl soustředit na cel-
kové literárně-kulturní zázemí devadesá-
tých let. Zároveň předpokládám, že se tu
zdržím víc u věcí, které mne oslovily, a ně-
které, byť třeba důležité věci, nechám stra-
nou.

Abych byl ve svém hledání důsledný,
chtěl bych mluvit hlavně o věcech nových,
to znamená o autorech, kteří a) nepsali již
dříve, a to i v exilu nebo v samizdatu, b) ne-
jsou objeveni v reedicích nebo ve vydáních
z pozůstalosti. To ale přináší zcela určitě
hledání nejmladších autorů, kteří v devade-
sátých letech debutovali, aniž předtím nějak
zasáhli do literárního dění. Novými autory
se mi tím pádem stávají ti, kteří v devade-
sátých letech dosáhli věku od dvaceti do tři-
ceti let, čili ročník 1969 - 1980. Než se ale
dostanu přímo k nim, musím alespoň
v krátkosti připomenout několik závažných
událostí desáté dekády.

Tou první je bezesporu listopad 1989,
který je zlomovým datem. Nazval bych
tento zlom návratem do společné rodiny,
která už od roku 1938 byla po částech v ne-
normálním stavu komunikace. Než se po
exilu druhé světové války stačila situace
stát normální, přišel Únor a po něm až na
krátké období konce let šedesátých nemož-
nost vzájemného porovnání, soutěžení
a přirozeného vývoje. Po tolika letech se
konečně v české literatuře začalo žít v me-
zích, jaké by měla literatura mít. Jak pak
chceme, aby za pouhých deset let bylo do-
honěno všechno, co se nestalo za půlstole-
tí? Tenhle návrat s sebou nese něco, co
bych nazval velkou vlnou retrospektivy,
která v důsledku omezuje - nikoliv však
despoticky - to nové. Vezmeme-li si napří-
klad produkci asi nejvýznamnějšího pore-
volučního nakladatelství Torst, najdeme
tam až na výjimky (poezie Violy Fischero-
vé nebo próza Bohumily Grögerové) vše
vycházející buď z exilových nakladatelství,
nebo ze samizdatu. Landsmannovy Pestré
vrstvy vznikly v roce 1986, Nuskův Padra-
ikův návrat v roce 1968, dílo Karla Hynka
v polovině padesátých let. Oponovat tím,
že v době svého vzniku tato díla nemohla
nijak ovlivnit literaturu, beru jako pravdi-
vé, ale pro současně vznikající literaturu
jako omezující. Už v tom, že převaha před-
listopadové literatury je mnohonásobně
vyšší a na celkové její poznání deset let
zdaleka nestačí. Nedivil bych se proto, že
příště bude knihou roku text vzniklý v le-
tech sedmdesátých. Vlna takovéhoto na-
kladatelského retra se ovšem dohromady
doplňuje i s literaturou deníkovou nebo
vzpomínkovou, třebaže vznikající již v de-

vadesátých letech. Nevidím v tom nic špat-
ného, je-li konec století brán jako bilancu-
jící. Ovšem nová jména pro širokou veřej-
nost neznamenají i nová jména pro čtenáře.
Václav Kahuda zatím je spjatý s osmdesá-
tými lety. Na tom se nedá nic změnit, stej-
ně jako ho to nijak neodsuzuje do role out-
sidera. Většina dosud vydaných knih Ivana
Matouška vznikla také ke konci osmdesá-
tých let, ač je to stejně jako jméno Kahu-
dovo jméno de facto nové a pro devadesá-
tá léta důležité. V tom vidím také kousek
retra: návrat za rok 1989. Kdy přijde čas,
aby právě teď vzniklá knížka nemusela če-
kat pět až deset let na vydání? Není to výt-
ka, jen trochu potměšilá otázka, na kterou
se snažím odpovědět dále.

Retro rodiny, která je zase pohromadě,
se ale projevuje i v literatuře překladové.
Doháněním světa se v některých případech
zapomíná na současnost, nehledě na to, že
tu evidentně chybí revue à la Světová lite-
ratura, která by alespoň v ukázkách a pře-
kladech mohla o novém, mnohdy zvaném
jako postmoderním, písemnictví referovat.

Tímto zahlcováním a doháněním se mu-
selo zákonitě dojít k nepředstavitelnému za-
hnojení knižního trhu, kdy denně vychází
alespoň jedna kniha. Už proto se čtenář vra-
cí (opět retro) ke jménům osvědčeným ne-
bo ke vzpomínkám. Osvědčená jména tu
ale nejsou Joyce nebo Beckett, ale spíš John
Irving (Svět podle Garpa), Kerouac nebo
Ferlinghetti, tedy autoři, které díky překla-
dům v šedesátých až osmdesátých letech
znali otcové i děti jako bestsellery. Není to
špatné. Je to jen smutné na úkor nových au-
torů, kteří - a teď bych použil výraz, s nímž
nejsem příliš spokojen - nejsou „zavedení“.
Zaveden by měl být nový NC stroj, ale ne
autor. Navíc rozvojem Internetu - jak bude
zmíněno dále, trochu mizí toto rozčleňová-
ní do té míry, že bude pomalu nezaveden
každý z nově příchozích autorů na síť, což
znamená ztrátu diferenciace mezi „slavný-
mi“ a těmi ostatními. Není přece problém
vydávat své texty pod jménem autora beze-
sporu známého, což je vzhledem k nepře-
hlednosti Internetu tím nejjednodušším.
Tím se může stát, že pisálek třetího nálevu
bude náhle Dostojevským, což způsobí cha-
os ve všech uživatelích sítě. Je mystifikace
posunem nebo svobodou? Tato „zavede-
nost-nezavedenost“ a její relativizace, což
je trochu posun od počátku devadesátých
let do současnosti, souvisí s další absencí
časopisu, jakým byly na začátku let devade-
sátých Iniciály. Ale - devadesátá léta při-
nesla s sebou rozvoj dvou věcí, které by měl
tento referát hlavně reflektovat. Tou první
je nebývalý rozvoj počítačů a kopírovací
techniky a tou druhou - související s první -
již zmíněný rozvoj Internetu.

Díky tomu, že v současnosti skoro kaž-
dý školák má za sebou zkušenost s použí-

váním osobního počítače, což byla v letech
minulých věc nepředstavitelná, může dojít
k vyprodukování vlastního textu bez ohledu
na jakýkoliv nakladatelský dům. Vlastní
náklad povídky, románu nebo sbírky básní
s dobrou grafickou úpravou v rozsahu dese-
ti až tří set kusů za pakatel. Tato revoluce je
více než plíživá. Jediný problém je distribu-
ce. Nová jména se neztratí, pokud budou
jen trochu chtít. Tvorbou takového díla se
autor vyhne čekání, a pokud se později bu-
de chtít prosadit v oficiální „knižní“ podo-
bě, je takovéto vydání jedním z dobrých vy-
svědčení. Vlastní náklad je tedy zčásti reak-
cí na současnou přehlcenost trhu a zároveň
něčím, co přinášejí devadesátá léta jako no-
vum. Žádná povolení, žádné zábrany.

Kdokoliv může namítnout, že to už tady
bylo jako samizdat. Ne tak docela, chápe-
me-li samizdat jako nemožnost vydat to či
ono dílo hlavně z důvodů politických.
Vlastní náklad je tvorba ne vynucená okol-
nostmi, je to svobodná volba a pro leckoho
z autorů satisfakce. A navíc - trochu je to ta-
ké retro, ne, jsou-li devadesátá tímto feno-
ménem prosycena.

Rozvoj Internetu je ještě revolučnější.
Autoři - z velké části zatím ročník po roce
1980! - sice teprve zkouší, co tohle nové
médium může přinést, ale dosah je nepřed-
stavitelný. A to i pro současnost, která je
v Internetu stále ještě v plenkách. Tradicio-
nalisté ji odmítají - není divu, tištěný text
a papír je přece jen už od Guttenberga tím
nejmocnějším - ale řečeno s Cimrmanem:
„Můžeme se o tom přít, můžeme s tím ne-
souhlasit, ale je to asi jediné, co s tím mů-
žeme dělat.“ Internetové časopisy nebo
v současné době i vydavatelství, rozvíjející
prodej elektronické formy knížek (namát-
kou www.neknihy.cz), se zcela jistě nevy-
hnou grafomanství, plagiátorství a hyper-
adorování sebe sama. Jenže pokud půjdeme
opět do důsledků, musíme přiznat, že veš-
kerá literatura se vždy potýkala s těmito
problémy, a pokud by nebylo grafomanů,
nemohlo by být ani „vysokých“ autorů, ne-
bo ještě kacířštěji: grafomani jsou nutní pro
existenci literatury. Bohužel je Internetové
psaní, jak bylo již řečeno, v počátcích, a tak
se není čemu divit, že přístup k němu mají
ti nejmladší, podle čehož to i vypadá tak,
jak vypadá. Ale například existenci Interne-
tového románu Město (je připomenuta už
v časopisu Labyrint 5-6/1999), do něhož
může zasahovat každý a číst si vlastní verzi
románu, chápejme jako pokus, který by
znamenal naprosté přehodnocení vztahu au-
tor-čtenář, ač vychází z oblíbených game
booků nebo kinematografu Radúze Činče-
ry. Anarchie pro jednoho a ideální stav pro
druhého.

Pokud hovoříme o game book’s, musí-
me s nimi připomenout i fakt, že se díky
postmoderně začíná více a spravedlivěji

hledět i na tak zvané menšinové žánry, po-
čínaje detektivkou a konče sci-fi. Právě ve
sci-fi je množství mladých autorů, kteří
tímto do literárního života vstupují v daleko
progresivnější míře, než je to v tzv. literatu-
ře vážné. Pro doplnění bych připomněl Vil-
mu Kadlečkovou. Dopad jejich tvorby je
ale bohužel stále jen na úzce profilovanou
skupinu čtenářů.

Opět poznámka o retru: počítače a jed-
notná síť jen naplňuje tužby kyberpunko-
vých autorů ze začátku osmdesátých let.
William Gibson (autor kyberpunkové bible
Neuromancer) ale v polovině devadesátých
let vydal na disketě povídku, která se po
přečtení sama smaže. To je jen další cesta
literatury, která by se mnohému zdála být
vyčpělou nebo stojící na místě. Nemíním se
bít za literární dění na síti, protože ho z vel-
ké části pokládám za narcistní a neumělé,
ale pouze poukazuji na fakt, že existují dal-
ší a další způsoby, jak se dostat do povědo-
mí čtenářů, třebas i agresivní formou roze-
slání jedné povídky na všechny možné e-
mailové adresy. Nesdílím zbožnění Interne-
tu ve smyslu jediné a pravdivé cesty za zá-
chranu literatury, to by byla totalita, kterou
si literatura tak malé jazykové skupiny, ja-
ko jsme my, nemůže dovolit. Chápu to jako
výzvu i jako zpestření a doplnění psaného
textu, který se odehraje buď s pověstnou
tužkou dvojkou a archem A4, nebo s klá-
vesnicí a obrazovkou počítače. Internet, to
jsou především informace o čemkoliv a li-
teratura je vlastně totéž. Sice ne tak rychle,
ale ve stejné linii.

Abych byl v této problematice alespoň
trochu konkrétní, musím se vrátit zpět k li-
teratuře devadesátých let a jejím novým au-
torům. Slibné debuty i autorské osobnosti
jsou. Pominu-li autory, kteří debutovali
opožděně a které jsem v zájmu co nejnověj-
šího pohledu na věc nezařadil pro jejich au-
torskou tvorbu před rokem 1989 (Jiří Kra-
tochvil, Pavel Řezníček nebo Jiří Drašnar
vedle zmíněného Václav Kahudy, Ivana
Matouška, Bohuslava Vaňka-Úvalského
a dalších), musím konstatovat, že neskona-
le lépe si vede v devadesátých letech poe-
zie. Vedle Petra Borkovce jsou to autoři se-
skupení kolem vydavatelství Host, i když
jejich jednostrunnost někdy dává dojem va-
riace na určité téma. Neshledávám nijak
zvláštní poezii Trojakovu pro její preciz-
nost a autorovo umění psát. Musím připo-
menout, že se tu po delší době objevily i že-
ny, které tvoří poezii. Vedle básní Boženy
Správcové, jejichž dikce je mi natolik cizí,
až provokující k četbě, je to i poezie Kate-
řiny Rudčenkové, také samozřejmě s výhra-
dami k debutu. Zároveň vidím, že množství
poezie vzniká jaksi mimovolně, aniž by její
autoři vůbec měli ambice k vydání. (Za
všechny bych jmenoval alespoň Gabriela
Plesku z Rakovníka nebo některé účastníky
soutěže Vladimíra Vokolka v Děčíně.)
Všichni jmenovaní autoři patří do skupiny
generace narozené v letech sedmdesátých,
kdy přišlo na svět nejvíce dětí v pováleč-
ném vývoji. Jsou mezi nimi určitě autoři,
kteří zatím neměli štěstí, šanci nebo vydá-
vají své věci pomocí Internetu? Odpověď
budiž otevřená.

Próza a její úskalí jsou jasné. Pokud se
vše v současnosti zrychlilo, je snazší reflek-
tovat tento pohyb v poezii. Román sám
o sobě si žádá vůli, které se je třeba neustá-
le učit, nerezignovali-li autoři hned na po-
čátku. Přesto se v devadesátých letech ne-
objevil výraznější talent nejmladší genera-
ce. Na rozdíl od poezie jsou tu určité jisto-
ty, které by neměly být zapomenuty. Tou
hlavní je, že drtivá většina prozaiků debuto-
vala právě sbírkou básní. Stačí připomenout
Ionesca nebo Joyce. Pokud by se tato před-
pověď stala skutkem, čeká nás v letech nul-
tých jedenadvacátého století několik zají-
mavých próz.

Na závěr bych rád připomněl, že tento
pokus psát o nejnovější literatuře je pou-
hým retrospektivní zamyšlením, které si
všímá jen jedné stránky literatury v devade-
sátých letech, a tedy záměrně vynechává
všechny autory, kteří se v těchto letech sta-
li tím, k čemu již směřovali v tvorbě svých
textů před rokem 1989. O devadesátých le-
tech se bude moci hovořit s objektivnějším
přístupem až v letech desátých.

All You need

is retro
(plus Internet)

Michal Jareš
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O poezii ani prózu Václava Hraběte
(1940-1965) zájem nemizí. Téměř každo-
roční dotisk 2. vydání jeho Blues naklada-
telstvím Labyrint (v roce 1999 dostoupil
počet výtisků 11 500) spolu s předchozí
velkou edicí v Klubu přátel poezie 1990
(náklad i s dotiskem cca 35 000 exemplářů),
jakož i dřívějšími vydáními v Mladé frontě
(1969) a Melantrichu (1977) dávno již pře-
výšil magickou hranici padesáti tisíc, připo-
čteme-li rovněž dvě publikační rarity: mni-
chovské Černé nebe nad městem v Poezii
mimo domov a polobibliofilský tisk, který
první inscenátoři Hrabětovy poezie vydali
v roce 1967 jako přílohu k programu svého
„rekviem za Václava Hraběte“, jak zněl
podtitul montáže Stoptime (1966).

Uvádím tento numerický výčet jako re-
kord hodný zaznamenání nejenom v tomto
dvojnásob jubilejním básníkově roce.
A přitom: Jak dlouho byl zprvu konvolut je-
ho pozůstalosti, která zůstala v pouhých
opisech, zpochybňován? Co bránilo držitel-
ce autentických rukopisů, jejíž jméno je do-
dnes střeženo v přísné anonymitě, aby jed-
nadvacet let váhala s jejich vrácením právo-
platnému dědicovi, básníkovu synu Janu
Miškovskému, tenkrát v roce tohoto aktu
již čtyřiadvacetiletému? To vše vytváří ko-
lem těchto textů, jakož i básníkova života
a smrti, výmluvný paramytický kontext,
v jehož tenatech musel se ocitnout každý,
kdo se k Václavu Hraběti přiblížil jako in-
terpret, jestliže chtěl deklarovat nějaký
vlastní postoj vůči tak dráždivé materii, je-
jíž prazvláštní osudovost nemá v české po-
ezii mnoho obdob.

Stojím na počátku této řady a nic se ne-
stydím za svůj prvotní výklad tohoto tenkrát
ještě čerstvého sousledu fakt, fám a zvěstí
polozaručených informátorů, ale i rodin-
ných příslušníků, s nímž jsem předstoupil
v inscenaci montáže Stoptime, jejíchž 80 re-
príz oběhlo republikou v následných třech
letech a mělo své dvě legendární reprízy
v pražském Hrabětově působišti Viole
a v místě jeho rodiště i posledního odpočin-
ku - Lochovicích. Kromě vlastních textů,
což byly vlastně opisy oněch prvotních opi-
sů, které ke mně dorazily z Liberce z tamní-
ho divadelního zákulisí, použil jsem k vyje-
vení svého názoru ještě dva inscenační zna-
ky - Mozartovu hudbu, která k rekviem za
básníka přímo vybízela, a verše Vladimíra
Holana (Sbohem z Příběhů) s pointou: „ale

udělal to až v noci“, jež byla předehrou
k poslednímu dílu mozartovské partitury
Lux Aeterna a po níž následovalo Blues na
památku V. M., velkého sebevraha. Výklad
emotivní, i když, jak se ukázalo později, za-
vádějící a nepřesný. Nicméně už se vydal do
světa a tradoval se celá desetiletí.

Dnes, kdy úřední výrok o konci básní-
kově byl zveřejněn a vzdalování se v čase
od jistě pohnutých týdnů pražské ginsbergi-
ády, do něhož spadá, je zastíněno dalšími
peripetiemi literárněhistorické povahy, vy-
vstává otázka: Jak je možné, že jedno ama-
térské divadlo poezie - navíc mimopražské -
a pár stovek rozmnožených exemplářů jeho
programu dokázalo spolu s regulérní edicí
v roce l969 (v roce přechodovém k čemusi
nenormálnímu, čemu se pak po dvě deseti-
letí říkalo normalizace), jak toto všechno
udrželo Hrabětovo dílo při životě? Nicméně
stalo se - do hry se totiž dostal nový feno-
mén, který až dosud v moderní literatuře ne-
zafungoval. Bylo to spojení hudby a slova,
nejprve v poloze přednašečské, následně
pak zhudebněním několika Hrabětových
básní Vladimírem Mišíkem. Tak se postup-
ně dostávala tato poezie do oběhu paradox-
ně v tisícerém znásobení, než jakou by měl
její knižní dosah. Ostatně texty se počaly
opisovat a nahrávat při jednotlivých produk-
cích a vyvolaly tak další podobu své opráv-
něné existence vně oficiálního literárního
nánosu. Byly to především koncerty písnič-
kářů-folkových zpěváků, jejichž součástí se
stala recitace jako organický žánr těchto
často pololegálních produkcí. I na muzi-
kantských setkáních, na nejrůznějších festi-
valech typu Porty se po čtvrtstoletí vytrvalé
přednašečské aktivity stalo jméno a hlavně
texty Václava Hraběte pojmem svého druhu
v doteku s další recitovanou poezií Kainaro-
vou, ale i americkými beatniky.

Rozhodný tah provedlo ovšem spojení
s hudbou: Po básni Ty II. a Variaci na rene-
sanční téma přišlo na řadu Jam session
s Františkem Gellnerem, Tma stéká do ka-
luží - a základní nerv Mišíkova repertoáru
spolu s několika zhudebněnými texty Jose-
fa Kainara byl zhruba od poloviny sedmde-
sátých let určen. Takto se vytrvale a takřka
bez přerušení dostávala Hrabětova poezie
k posluchači, posílena tu a tam o tištěnou
podobu - melantrišské vydání v roce 1977
s doslovem Jaromíra Pelce patřilo na svou
dobu jistě k nezvyklému edičnímu počinu;

však také vzbudilo patřičné reakce ze stra-
ny pravověrných režimních strážců, jakými
byli Josef Peterka a Hana Hrzalová.

Tak se Václav Hrabě jako jediný ze své
generace ocitl mimo tradiční normativ, jak
ho známe v podobě vydané knihy a kritic-
kého ohlasu na ni. Pravda, sporadické re-
cenze objevily se i v roce 1969, kdy vyšel
v Mladé frontě Stop-time, původně redigo-
vaný Ivanem Divišem, který si dlouho lá-
mal hlavu nad anglickým názvem mnou na-
bídnuté sbírky a hodlal ho nahradit jiným -
titul Ospalé něžnosti už nestihl prosadit. Po
Divišově odchodu do exilu převzal funkci
redaktora Zdeněk Frýbort a ponechal nejen
původní název, ale i řazení básní, které se
víceméně shodovalo s programem Divadla
poezie.

Hrabě nepatřil během normalizace k au-
torům zakazovaným, byl spíše trpěným,
však jsme využívali jeho zásadního textu
věnovaného Vladimíru Majakovskému ja-
ko štítu proti případné restrikci, rovněž verš
o Fidelu Castrovi posloužil stejnou „ideo-
vou“ vahou. Ale především: dávno už ne-
platil nějaký monopol nás, kteří jsme dílo
uvedli do života. Celá další řada interpretů
etablovala se právě texty Hraběte, onoho
„Máchy v texaskách“, na recitačních i hu-
debních pódiích. Psaly se první diplomové
práce o Hrabětově díle v nejrůznějších sou-
vislostech - srovnání Hrabě-Gellner, Hrabě-
Kainar, hudební motivy v Hrabětově poezii,
kontextuální vřazení Hrabětovy poetiky do
beatnického světa 50. a 60. let. Tato a další
témata diplomových prací objevovala se ze-
jména na konci totalitní éry, kdy už i uni-
verzitní pedagogové vzali na vědomí feno-
mén s iniciálami V. H.

Diskuze o zařazení nicméně pokračuje -
od poloviny devadesátých let také díky se-
tkávání v Hořovicích, kde se bienále Hořo-
vice Václava Hraběte stalo i teoretickou tri-
bunou. Jiří Staněk ze Západočeské univer-
zity na jednom z prvních ročníků pronesl
referát komparativního sondování a celkem
logicky dospěl k závěru, že víc než s beat-
nickou poezií souvisí vývoj Hrabětovy poe-
tiky s produkcí českou, jména Jiří Šotola,
Josef Kainar, Jiří Suchý a další byla tu
v souvislosti s Hrabětem vyslovena právem
a stala se do jisté míry východiskem bádání
Bohuslava Hoffmanna z UK, jehož příspě-
vek Hledání místa Václava Hraběte v kul-
turním klimatu 60. let vyšel i ve sborníku
příspěvků proslovených na III. literární la-
boratoři, která měla téma Neznámí autoři -
neznámé texty.

Z něho ocituji závěrečný odstavec. Jde
především o typologické vřazení autora, je-
muž bylo místo v generačním spektru vrs-
tevníků často upíráno s poukazem na nesou-
měřitelné kvality s poezií dejme tomu Kabe-
šovou, Wernischovou nebo Grušovou, do
níž se skutečně implantovat pocitové krajiny
Hrabětových básní těžko podaří. Hoffmann
si všímá především stylizace básníka do ro-
le potrhlého zpěváka blues či anonymního
flákače: „stylizace směřující k vytváření
zvláštního typu lyrického hrdiny (zpěváka)
citově bezprostředního, kryjícího svou cito-
vou a etickou upřímnost a otevřenost mas-
kou cynika“. To bylo „naplněním dobové
tendence ke spontánní, uvolněné, improvi-
zační, emocionální, subjektivně exponované
poezii jako reakce na objektivizační a klasi-
cizující principy socialistické poezie poúno-
rové“, takže - a zde už Hoffmannovy názo-
ry korespondují s Prozaickou skutečností
(1982) Jana Lukeše - zjevuje se Hrabě pře-
devším jako svébytný autorský typ básníka-
písničkáře (termín Hoffmannův). K čemuž
lze jen dodat, že v době, kdy psal své vr-
cholné básně, rozbíhaly se prvé folkové pro-
dukce; pouze jazzové koncerty a nezvyklý
vpád malodivadelního světa do kulturního
života nejen v Praze a větších městech byl
připraven přijmout i tento lyrický projev za
svůj. To se stalo a vrchovatou měrou dopl-
nilo zpětně i Hrabětovu poezii.

Dílo Václava Hraběte přerostlo v běhu
onoho pětatřicetiletí v specifický nadgene-
rační iniciační kód, jehož platnost byla pro-
kázána jak v hudební, tak literární podobě -
především pak v jejich nejrůznějších varia-
bilitách podnes vyzařujících sugestivní at-
mosféru doby svého vzniku. Proto i budou-
cí reedice díla nebudou zbytečné.

Výsledky prošlých anket dozajista čtená-
ře zajímají asi tolik jako příslovečné loňské
sněhy, přesto však možná stojí za to si opět
položit otázku, co je na prozaickém textu Iva-
na Landsmanna Pestré vrstvy tolik pozoru-
hodného, že se mu podařilo odnést si vavříny
v tradiční prosincové anketě Lidových novin
(loni zastoupené až komicky neprůkazným
vzorkem dotázaných respondentů). Odpověď
by totiž mohla znít: To, že se mu podařilo od-
nést si vavříny v tradiční prosincové anketě
Lidových novin. Nic jiného zřejmě nepřipadá
v úvahu: jde přece o příklad literárního polo-
tovaru. Bezpochyby syrovost životního pro-
žitku a šťavnatost či jadrnost vypravěčovy se-
veromoravské hornické mluvy (což zejména
k prvním desítkám stránek asi přitáhne řadu
zvědavců) v knize nejednou poslouží k jalové-
mu teoretizování o tzv. autenticitě či o tom, že
podobný typ dokumentu může za určitých
okolností ztělesňovat východisko z krize ro-
mánové epiky, nikoli však víc. Ba ani o píď!

Malé přemítání nad Landsmannovými
Pestrými vrstvami si neklade ani v nejmenším
za cíl nahradit důkladnou kritickou reflexi,
byť i recenze Karla Franczyka vyzněla loni
v Tvaru právem rozpačitě. Knih jako Pestré
vrstvy u nás již nyní vyšlo vícero, zejména
z vězeňského prostředí, žádná však neprolo-
mila bariéru oddělující tzv. literaturu faktu
od tzv. beletrie. Vždyť všechno, co je u Lands-
manna beletristické či beletrizující, je koli-
krát přímo žalostně nemohoucí: sáhodlouhé
vypravěčovy promluvy, úsilí napsat budova-
telský román naruby, až bezelstné neumění
vtisknout daným epizodám jakýkoli tvar. Sta-
čí si povšimnout, nakolik stejnorodé jsou tu
všechny postavičky, jak stereotypně si počí-
nají a jak de facto představují jen vypravěčo-
vy posluchače. Na stovkách stran se autor ro-
zepisuje o dřině v dole včetně popíjení a pro-
klínání všech šéfů (což někdy vede k „stateč-
nosti“ na odpudivé úrovni), mimo jednu větu
(!) tu ale nepadne sebemenší zmínka o vypra-
věčově rodině a vůbec o jeho citovém světě.
Shodou okolností se o hrdinově soukromí nic
nedovíme ani ve velice podrobném vylíčení
všech jeho prvních krůčků v emigraci. Každý
prozaik má právo tuto sféru okázale pomi-
nout, leč postava mu po psychologickém ok-
trojování nesmí dopadnout jako u Landsman-
na: přes veškerá silácká slova a nespornou
rudimentární energii pak vyznívá až překva-
pivě chudičká, křečovitá, popudlivá, přes
apriorní dokumentárnost a autobiografičnost
až nepřirozeně nevěrohodná, ne-li hastrošo-
vitá - zároveň ovšem o to přirozeněji a pře-
svědčivěji žijící vidinami vysokých výplat,
kvůli nimž Landsmannův vypravěč neváhá
provozovat učiněný hysterický tyátr.

Jestliže se vracíme k této „knize roku“,
neustále nám tane na mysli, že v Pestrých
vrstvách jde převážně o sled historek, které
čtenáře zprvu zaujmou, pak ale čím dál víc
narážíme na slovní hlušinu a k hrdinově ski-
ce se již nepřidává zhola nic. Ani ve vylíčení
tohoto světa nemá autor žádné prvenství:
kromě již klasického Placákova Medorka sta-
čí připomenout nedostižnou knihu Sedm po-
vídek Jana Zábrany, vydanou z umělcovy po-
zůstalosti, abychom demonstrovali, co všech-
no někdejšímu havířovskému a nyní rotter-
damskému samorostovi schází v umění vy-
kročit ze sociografie svého svědectví. Jenže
Landsmann by nad tím přezíravě mávl rukou
a pravil od plic, že stejně „hovno víme, co je
v řiti měkkého“.

VLADIMÍR NOVOTNÝ

Václav Hrabě

Hard       (65)Václav
Hrabě

po pětatřiceti

letech

Mirek Kovářík

Václav Hrabě ve Viole
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V tomto příspěvku navazujeme na člá-
nek Ucitánie, domov civilizace a jazyka
trubadúrů, od Josefa Prokopa ve Tvaru č.
15/1999. Také novodobý Západ byl svěd-
kem utváření moderního vědomí malých
národů, zpravidla uvnitř větších státních
celků, společenství, která aniž dosáhla
státní suverenity, tím více a účinněji bojo-
vala o své uznání na poli kulturním. Ve
Francii patří k takovému společenství po-
stava Fréderica Mistrala a sdružení Felib-
rige. Připomeňme, že již v Ottově slovní-
ku naučném dílu IX. z roku 1895 měla Fe-
librige dvouapůlsloupcový podrobný člá-
nek od F. X. Šaldy. (Článek o Mistralovi
v XVII. díle z roku 1901 je bez podpisu.)

Frédéric Mistral (8. září 1830 - 25.
března 1914) přišel do Paříže studovat
práva, poté se vrátil domů a na venkov-
ském statku v Maillanu asi 25 km od Ar-
les začíná pracovat na slovníku lidového
dialektu. Přimyká se důsledně k rodnému
kraji, zhruba tak velikému jako Morava.
Zapojuje se do hnutí národního obrození
Provence. Jeho tvrdošíjné zaujetí pro kul-
turu rodného kraje vítězí, a když roku
1859 předloží epos Mireio (Mireille), je
přijat dokonce i nejpřísnějším kritikem
Alphonsem de Lamartinem. Odmítne
členství ve francouzské Akademii zjevně
proto, aby v něm krajané nespatřovali od-
rodilce. Obdrží však velkou cenu fran-
couzské Akademie, kříž Čestné legie, na-
konec i Nobelovu cenu, kterou věnuje mu-
zeu Provence. Přihlíží realizaci svého díla
v monumentalizovaném prostoru zřícenin
římského cirku v Arles s tisícovou účastí
diváků. Žije poklidně, vážen, ctěn, scho-
pen svou autoritou zažehnat rozohněný
dav, jako se to stalo roku 1899. Dožije ja-
ko šťastný představitel své generace.

Smyslem hnutí felibristů, jehož název
lze volně přeložit Přátelé volnosti, bylo
oživit a vytříbit provensálský jazyk a zpl-
nomocnit ho k velkým literárním úkolům
moderní doby. Počátek hnutí dala schůz-
ka sedmi Provensálců na zámku Font-Sé-
gugne ve Vaucluse 21. května 1854, u stu-
dánky spjaté s pobytem Petrarkovým.
(Jsou tu ještě starší data, vážící se k tomu-
to hnutí: Vydání sbírky básní Josepha
Roumanilla [1818-1891] Li Margarideto
[Sedmikrásy, 1847] a sborníku básní ně-
kolika autorů Li Prouvencalo [1852].)
Hnutí se rozrůstalo, mělo vlastní stanovy,
sjezdy, tisk, až posléze vyvolalo obavy
z politického separatismu, svým způso-
bem oprávněné v ovzduší před válkou
francouzsko-německou 1870-1871.

Během třídění hesla Jaroslav Vrchlic-
ký v základní výstřižkové řadě fondu
Osobnosti, vytvořeného Antonínem Hla-
váčkem, byl nalezen mimo jiné velmi zají-
mavý, avšak obtížně identifikovatelný tisk
z La Revue des Pays d’Oc, strany 750-754,
bohužel bez bližšího uvedení ročníku a ja-
kéhokoliv datování. Svým charakterem
tisk nemá vročení, nemá autorství ani
ukončení, pouze tužkou uvedenou po-
známku dodatečně nad textem, Čenkov.
Emanuel Čenkov (1868-1940), vlastním
jménem Emanuel Stehlík, básník a pře-
kladatel, zastánce česko-francouzských
styků, figuruje výslovně u několika dal-
ších statí s tematikou Frédérika Mistrala.
Stýkal se bezprostředně s prostředím Pro-
vence a felibristů.

Čenkov je tedy pravděpodobný autor
studie, nadepsané Lettre de Prague. Trois

portraits de felibres tcheques a určené pro
provensálské čtenáře. Celkem se zachova-
lo pět stran tištěného textu, jenž charakte-
rizuje české literární prostředí od sklonku
XIX. století do dvacátých let století XX.
Studie je zajímavá především kompara-
tivní tendencí, opírá se o autoritu Jarosla-
va Vrchlického a reflektuje ovzduší, které
jím zavanulo do české literatury. Citujme:

Jaroslav Vrchlický je jedním z bohů čes-
kého Parnasu. Tento veliký básník, který se
narodil 17. února 1853 a zemřel 9. září 1912,
byl nadpřirozeným géniem neuvěřitelné
plodnosti, nenapodobitelným virtuozem for-
my, jehož lyra ovládla český Parnass na pě-
tatřicet let. Vedle lyrické, epické a dramatic-
ké složky jeho gigantického díla, které obsa-
huje více než sto svazků, nelze přejít mlče-
ním četné překlady zahraničních děl, který-
mi Vrchlický otevřel českému písemnictví
okna směrem do literatur francouzské, pol-
ské, španělské, portugalské, provensálské,
anglické, italské, německé. Ve svých kritic-
kých studiích strhl Vrchlický pozornost
vzdělaného českého publika na Frédérika
Mistrala a jeho provensálské dílo. Učinil to
vskutku zaníceně.

Učinil tak ve svazku nazvaném Studie
a podobizny (Etudes et portraits), vydaném
roku 1893 u F. Šimáčka, díle, které zahrnuje
řadu vpravdě vybroušených a zduchovně-
lých kritrických studií. V pozoruhodné práci
český básník, poté, kdy ocenil básnické
a dramatické dílo Theodora Aubanela, toho-
to „tvůrce provensálské elegie, rozšiřovatele
jejího prazákladního rámce“, se sklání s hlu-
bokým obdivem před poetickým géniem
Frederika Mistrala.

Studie o Mistralovi byla napsána v roce
1890 u příležitosti udělení ceny Jeana Rey-
nauda tvůrcovi knihy Trésor du Félibrige.
Autor této vynikající studie nastolil rovnítko
mezi Mistralem a Jungmannem, prohlašuje
však zcela na začátku, že Mistral je mnohem
větším básníkem než Jungmann, český tvůr-
ce národního jazyka oživeného po dvou sta-
letích hlubokého spánku, smutného následku
porážky českého vojska na Bílé hoře a ger-
manizujícího režimu Habsburků v českých
zemích, zvláště v Čechách samotných.

Jeden i druhý, Mistral i Jungmann, byli
zakladateli a tvůrci literatur, otci nového ide-
ového proudu a intelektuálního života. Mist-
ral je jedním z čelných zjevů a předních
osobností současného světového Parnassu,
ne pouze pro svou obrovskou práci, vtělenou
do slovníku, ale zejména pro svou činnost
v novém intelektuálním proudu, pro svou ti-
chou, úpornou tvořivost, právě tak jako pro
své odhodlání úporně a tiše tvořit v nečasu
nového literárního dění. Mezi těmito dvěma
mistry, Jungmannem a Mistralem, existuje
těsná spřízněnost.

Na konci své studie o Mistralovi Vrch-
lický činí zajímavou zmínku. Praví, že Fré-
déric Mistral, podle svědectví své intimní
korespondence, znal velmi dobře dějiny
a vzdělanost Čechů a hodnotil spravedlivě
a se sympatiemi přítele oprávněnost jejich
požadavků i snah. Hle brázda, která by za-
sluhovala být především prohloubena!

Vzpomínám si se vzrušením na někdejší
návštěvy u Vrchlického, v jeho rozměrné
pracovně v moderním domě na Palackého
nábřeží v Praze. Dům banální, ale výhled
z okna nesrovnatelný: romantické hradčan-
ské panorama s paprsky Slunce ve Vltavě,
zlato a stříbro, které se zrcadlově odráželo do
studovny božského básníka. Na jeho psacím
stole byl portrét Mistralův vedle portrétu
Carducciho. A ten Mistralův s následujícím
věnováním: A Monsieur Jaroslaf Vrchlicky
salut et gratitude. - 1892. - F. Mistral.

Provensálská cikáda českého básníka
a veškerá literární pozůstalost se nyní nachá-
zejí v oné starobylé koleji Klementinu, kde
synovec Mistralův, pan Frédéric Mistral, po-
řádal před několika lety dvě pěkné konferen-
ce o poezii Provence za účasti celé literární
a světácké Prahy, v čele s francouzským mi-
nistrem, panem Françoisem Charles-Rou-
xem.

(zkráceno a přeloženo z francouzštiny)

Největší dílo felibrige ve verších, Mist-
ralovo Mireio (1859), má hrdiny rolníky,
pastýře, pohůnky, skotáky, košíkáře, do-
konce pěstitelky bource morušového, tedy
ono venkovské obyvatelstvo, které vlastně
užívalo provensálštiny. Mezi hlavními po-
stavami eposu jsou typy provensálských
kovbojů, gardiánů. Vždyť jednou z kul-
turních aktivit Mistralových bylo obnove-
ní kroje gardiánů a gardiánek a zavedení
jejich slavností. Proto se tak překvapivě
dočítáme o tomto básníkovi v knize Davi-
da H. Murdocha Kovbojové (1993, česky
1995 na straně 52).

Mistralovo Mireio (Mireille) přetlu-
močil Sigismund Bouška (1867-1942), za-
kladatel Katolické moderny, člen felibrige
od roku 1891. Překlad monumentálního
díla byl hotov k roku 1901, vydáno bylo až
1916 u J. Otty ve Sborníku světové poesie
č. 125. Ocitujeme sloku, v níž Mistral cha-
rakterizuje provensálského jinocha Vin-
centa:

Jak rákos z Durance tak přímý
šel šťasten city milostnými
a láskou, pokojem

mu líce zářily:
proud vánku zavál častokráte
mu do košile rozepjaté,
an po rovině křemenaté
bos, jako ještěrka
šel mrštný, spanilý.

Maillane za Mistralem. K zítřejšímu jubi-
leu 100. narozenin Mistralových. Publiko-
ván v Nedělní zábavné a poučné příloze
Národní politiky 7. září 1930.

Letos dne 6. máje za větrného a deštivé-
ho dne vydal jsem se z Avignonu, města pa-
pežů, do Maillane, osady poetovy. Tam ve
vsi Maillane uzřel světlo světa Frédéric Mist-
ral dne 8. září 1830 ve starobylém statku zva-
ném Mas du Juge, a ve vsi Maillane, kterouž
proslavil svým geniem a svým dílem, také
zemřel v náručí své choti dne 25. března r.
1914. Umřel se slovy: „Světice! Světice!“

Za hodinku byli jsme u statku Mas du Ju-
ge. Je to prostá, velice rozsáhlá, dlouhá, ryze
selská budova, před níž na trávě, u studny,
pasou se husy ( ale ne bílé jako u nás) a sle-
pice. Přední křídlo statku, obytná budova, je
dosud v takovém stavu, v jakém bylo v době
jinošství básníkova: je to dvoupatrová budo-
va s prejzovou nízkou střechou, kde v prvém
patře se narodil Mistral. Postranní okénko
osvětluje světničku, kde Mistral žil za svých
studentských let. Prostřední křídlo statku, dří-
ve jen o jednom patře, dnes na dvě patra na-
stavené, má v přízemí ohromnou kuchyni,
nízkou a dlouhou, s krbem, jež starému otci
Mistralovu a jeho mladé matce sloužila za jí-
delnu.Tam večer, po hospodářské práci, sešla
se i čeleď, oráči, pacholci a pastýři, tam při
záři lampy četla se Bible nebo nějaká kapito-
la z Dona Quijota. Tam v té kuchyni a v po-
kojíku nahoře plynulo dětství a jinošství
Mistralovo. Jeho životopisec Marius André
praví o něm, že prožil celé prvé dětství ve
statku (mas) se svými rodiči, čeledíny, sekáči
a pastevci, kteří jej vychovali ve volné příro-
dě, na volném vzduchu, a pokud jde o příro-
dopis a hvězdářství, naučili jej více, než vědí
malí měšťánkové po několika letech, stráve-
ných v obecné škole. Matka se ujala vzdělání
náboženského, v němž lidoví světci proven-
calští zaujímali místo nejčelnější, naučila ho
zbožným legendám a posvátným zpěvům,
kteréž lid zpívá o poutích. Vše to bylo v řeči
toho venkova, neboť v Mas du Juge nikdo ne-
mluvil francouzsky, ale všichni franštině ro-
zuměli - francouzsky mluvili jen „páni“.

Nájemce statku, jehož vlastníkem je dnes
můj přítel Frédéric Mistral, synovec, z Avig-
nonu, ležel churav v den mé návštěvy, a tak
mi nezbylo než spokojiti se s prohlídkou stat-
ku a té památné kuchyně jídelny v průvodu
staré hospodyně. Před statkem jsem několi-
kráte stanul, abych zrakem se vpil do daleké
krajiny s pásmem Alpid.

Za několik minut přijel jsem od Mas du
Juge do osady samé, do Maillane. Zprvu
jsem vykonal pouť na hřbitov, kde leží básník
pod přesnou kopií pavilonu Soud lásky krá-
lovny Jeanne v Baux. Nápis na hrobce je la-
tinský: Ne nám, Pane, ne nám, ale jménu své-
mu a Provenci naší dej slávu. - Položiv na
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Frédéric Mistral

Z archivu výstřižků pod heslem Fré-
déric Mistral vyjměme ještě jednu stať
Emanuela Čenkova. Tentokrát český člá-
nek, zčásti cestopisnou reportáž mimo-
řádné informační hodnoty z hlediska čes-
ko-provensálských nebo chceme-li česko-
francouzských styků. Název Moje pouť do

Frédéric Mistral na slavnosti „Felibrů“

Náhrobek Frédérica Mistrala v Maillane
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hrob růže, šel jsem k domu „U ještěrky“ (Ma-
ison du Lézard). Je to pěkný kamenný dům se
soškou Madony v nárožním výklenku, dům
šedý s okenicemi zelenými. V tomto domě žil
a tvořil Mistral od září r. 1855 do konce r.
1876. Dům je ozdoben nad vchodem sluneč-
ními hodinami, nad nimiž jest nápis od roku
1903 a pod nimi zelená ještěrka. Nápis pro-
vencalský jest od Mistrala a česky by zněl
asi:

Veselá ještěrko, svým sluncem spij se
ještě,

vždyť příliš rychle letí čas
a zítra snad už přijdou deště.
Nájemce domu, rolník, ochotně mne do-

vedl do pokoje v prvém patře, kde žil básník
22 let. Přes cestu, naproti domu U ještěrky, je
malý dům, prostá měšťanská vilka o jednom
patře, obklopená zahradou uzavřenou mříží
a vavřínovým plotem. Ten dům dal zbudovat
Mistral r. 1876 a tam žil od svého sňatku
(choť Mistralova, o 25 let mladší, je rodem
z Burgundska).

Mistralova paní přijala mne srdečně, pro-
stě, bez afektovanosti. Hovořili jsme zprvu
v jednoduše zařízené pracovně, kdež u okna,
vedoucího do zahrady - kdež od roku 1929
bělá se mramorový pomník Mistralův - je
skrovný psací stolek. Nad stolkem zavěšena
je krásná rytina, ke svému radostnému úžasu
jsem četl francouzský nápis „Představení Pet-
rarky a Laury u Karla IV. na dvoře papež-
ském v Avignonu.“ Čtu věnování napsané
pod obrazem: „Hommage de l’auteur-Bro-
žík.“ V zasklené knihovně bylo oddělení knih
provencalských a oddělení francouzské, kde
vynikalo souborné vydání spisů Lamartino-
vých.

A když jsem se s úctou otázal, kde je Po-
klad Félibrige, slovník provencalštiny, uká-
zala mi Madame ty dva silné svazky a doda-
la: „Váš president pan Masaryk se svou dce-
rou také mne před časem navštívil a první je-
ho touhou bylo, aby spatřil Lou Trésor d’ou
Félibrige.“

A než jsem se rozloučil s Madame, uká-
zala mi podobiznu krajanovu - byl to portrét,
věnovaný Sigismundem Bouškou z řádu sv.
Benedikta, jenž přeložil báseň Mireio a psal
o Felibrech, sám jsa členem Felibrů od r.
1891.

Prošli jsme ještě salonem a jídelnou, zaří-
zenou ryze provencálsky. A když jsem od-
cházel předsíní, dívala se za mnou mramoro-
vá busta básníka Lamartina, jenž byl právě
takový Olympijský stařec jako Mistral.
A šeptal jsem si slavnou větu Mistralovu:
„Klesne-li k zemi lid zotročený a drží-li jazyk
svůj, drží klíč, jenž z řetězů jej vyprostí.“

(zkráceno)

Připravila
HELENA MIKULOVÁ

Galerie Synagoga v Hranicích na Mora-
vě výstavou kreseb a soch Petera Orieška
otevřela svůj výstavní program pro rok 2000.
Peter Oriešek dnes náleží k takzvané střední
generaci, do níž se nejcitlivěji promítly hoř-
kosti a paradoxy dob minulých i dneška. Br-
zy po nástupu na Vysokou školu umělecko-
průmyslovou v Praze se stal respektovanou
sochařskou osobností. Ještě v průběhu studia
a těsně po jeho ukončení v roce 1966, v krát-
kém nadechnutí konce šedesátých let, uspo-
řádal řadu výstav a byl vyzván k účasti na
prestižních zahraničních sympoziích. Sedm-
desátá léta však definitivně uzavřela cestu
k západoevropské kultuře a umělcům Orieš-
kova charakteru znemožnila také účast na
veřejném výtvarném dění. Výstavy byly ne-
žádoucí, nákupy do státních uměleckých sbí-
rek byly provázeny letitými boji teoretiků se
státní správou. Peter Oriešek se začal věno-
vat převážně drobné plastice, zejména meda-
ili, reliéfu a ilustraci odborných zoologic-
kých publikací, sledován jen vybranou částí
českých a zahraničních sběratelů a kunsthi-
storiků. Jako bytostný monumentalista již na
počátku devadesátých let překvapil burcují-
cím sousoším Cesta za světlem, nazvaným
též Proměna, které vytvořil pro mezinárodní
sympozium Barok a dnešek v Litoměřicích.
Otřásající dramatičnost je stupňována natu-
ralistní modelací. Přesvědčivost jeho plastik
spočívá v autorově schopnosti uzavřít vyhro-
cenou subjektivní emocionalitu do pregnant-
ní výtvarné formy.

Přestože výrazným těžištěm Orieškova
díla je sochařství, nejsou jeho kresby jen
přípravnými studiemi. Své dílo zakládá na
zpodobení lidského a zvířecího těla jako
obrazu světa, který jej obklopuje. Sochař-
ská plastičnost a přiznaný obdiv k pozdně

renesančnímu tvarosloví jsou v umělcově
tvorbě konfrontovány s kulturou součas-
nosti. Dvojice rdoušená hady, podivní tvo-
rové v závrati propadající tajům ženského
těla, zvířata ustrnulá v děsu a zasažená roz-
kladem svého přirozeného světa, kentauři,
hadi a šelmy odhalení na kost odkazují k ar-
chetypům, k nimž si autorovo podvědomí
našlo vlastní cestu. Obrazy plnými znepo-
kojení prostupuje strhující erotičnost. Ma-
gické proměny a převtělování, výjevy vášní
a zmaru staví umělec proti distanci postmo-
derny. Tvůrčí nutkavost až posedlost jej ta-
ké přivádí do ústraní, daleko od mediálních
vírů a potřeby prezentace, s podivuhodnou
lhostejností k reflexi převažujícího výtvar-
ného tvarosloví současnosti. Patří k velkým
individualitám současného umění, výrazně
přesahujícím jakákoliv programová hnutí.

• • •
Svým tichým způsobem tvoří též Zde-

něk Kučera, jehož malby z posledních let
jsou k vidění v galerii Cesar v Olomouci.
Sochař, malíř a grafik, významný člen Klu-
bu konkretistů naznačil již na počátku šede-
sátých let tvarovou proměnu svých sochař-
ských děl. Zpočátku figuralista, stále výraz-
něji integroval do své tvorby pravidla řádu
a racionality. Prostor se pro umělce stává
dynamickým prvkem - svými experimentál-
ními konfiguracemi usiluje o popření hmot-
nosti a závislosti. Autorova snaha vyprostit
se ze systému reprodukovaného zprostřed-
kování odpovídá jeho úsilí dobrat se vůlí
k jasným a srozumitelným principům, vy-
růstá z víry v racionální uchopení světa.
Konstruktivně syntetizující vnímání se stá-
vá příznačné pro většinu jeho dosavadní
tvorby. Zejména v sochařství toto pojímání
objemu spolu s rytmem linií a hran tvoří dí-
lo elementárního tvaru. K jeho zdánlivé
prostotě dospívá umělec důmyslnou snahou
nahradit řád viditelného světa přehlednou
kompozicí. Zdeněk Kučera nevnímá svět
antropocentricky. Akceptuje člověka jako
součást pulzujícího prostoru mnoha energií,
což je zejména patrné v kresbě, malbě
a grafice. Principem umělcovy tvorby se
stává fascinace geometrickými vztahy a zá-
konitostmi.

Prezentovaný cyklus maleb z posled-
ních let je mnohotvárnějším barevným vy-
jádřením stereometrie a planimetrie. Vzni-
kají exaktní kompozice, vymezené přísnou
tvarovou kázní. Obrazy jsou postaveny na
symbolice základních obrazců, jejich kon-
strukci a vztazích a jsou přitažlivé až nere-
álnou barevností. Vzniklé kombinace půso-
bí svou nezvyklostí a nevšedností. Zdeněk
Kučera hledá evidenci nových zákonitostí,
které překonávají jevovou rozprostraně-
nost. Využívá geometrických vztahů k vy-
tváření iluze proměnlivosti, neuchopitel-

nosti a nekonečna a zároveň vytváří malbu
jako obraz vnitřních prostor, založených na
víře v řád, intelekt a čitelnost.

• • •
Obsáhlou a dlouho očekávanou retro-

spektivu tvorby Václava Zykmunda při-
pravil od prosince do poloviny února Dům
umění města Brna. Kurátor výstavy Jiří Va-
loch se z široce modifikované Zykmundovy
tvorby (výtvarný teoretik, malíř, grafik, fo-
tograf a literát) zaměřil na kresbu, malbu
a fotografii. Zejména však, jak uvádí v ka-
talogu k výstavě, si přál připomenout zají-
mavou, podnětnou osobnost v celé její
komplexnosti a dynamičnosti.

Tvorba i život umělce, spřízněného
s francouzskou předválečnou kulturou řa-
dou ilustrací, překladů i osobních kontaktů,
jsou ovlivněny jeho přesvědčením, že sur-
realismus není umělecký směr, ale životní
styl, že surrealistou se člověk rodí a skrze
něj pak věci dělá a prožívá. Spontaneita
a osobní nasazení z něj také později učinily
obdivovaného vysokoškolského pedagoga,
který silou své osobnosti působil na mladé
umělce i teoretiky, především jim však prá-
vě v 60. - 70. letech zprostředkoval pozná-
ní soudobé evropské kultury.

Malbě se věnoval od počátku třicátých
let, později od roku 1952 byl činný přede-
vším publikačně (vydal patnáct knih z obo-
ru teorie moderního malířství, eseje, teore-
tické statě a recenze) a v sedmdesátých le-
tech, kdy mu byla zakázána činnost v ob-
lasti kultury, znovu pokračoval ve výtvarné
tvorbě, zejména kresbami, asamblážemi,
fumážemi, kolážemi a později se vrátil také
k olejomalbě. Jak sám uvádí, vždy pociťo-
val potřebu vyjadřovat konkrétní prožitky
specifickou výtvarnou metaforou. Dílo po-
važoval za jakýsi „psychogram“, který
v sobě zahrnuje prvky nutnosti, zákonitosti
a vnitřního řádu, v němž se však plně uplat-
ňuje spontaneita, a tedy i automatismus.

Již v počátcích naplňoval svou touhu po
experimentu výtvarnými akcemi a foto-
montážemi, jimiž předznamenal akční tvor-
bu. Koncem třicátých let se ze Zykmundo-
va podnětu začala formovat Skupina Ra,
která později představovala vedle skupiny
Sedm v říjnu a Skupiny 42 jedno z hlavních
uskupení mladých umělců. Do tohoto obdo-
bí náleží mimo jiné také vystavený cyklus
gestické tvorby ze čtyřicátých let - Kašpar
noci.

Retrospektivu z díla Václava Zykmun-
da lze považovat za jednu z nejpozoruhod-
nějších brněnských výstav poslední doby.
Dobrou koncepci a přitažlivou instalaci
provází kvalitní katalog, částečně zaplňují-
cí dlouholetou mezeru v historii českého
výtvarného umění.

OLGA BADALÍKOVÁ

Jako loď bláznů se řítí část budovy Ru-
dolfina, která v těchto dnech přijala pod svá
křídla podivuhodný projekt nazvaný pří-
značně Hnízda her. Umělci František
Skála a Petr Nikl, kteří jsou přitahováni
projekty dráždivě infantilního charakteru,
tentokrát učinili opravdu „senzační věc“:
docílili maximální návštěvnosti v prosto-
rách, které byť nejsou prostorami klasické-
ho muzea, přesto jsou podle mého názoru
místem nevhodným pro něco tak hrubého,
jako je právě dětmi navštěvovaný lunapark.
Důstojné prostory se změnily v hlučné
místnosti, kde můžete od rána do večera
potkávat všechny ty, kteří si neumějí hrát
sami ani potichu. Zdá se, že má-li se u nás
galerie stát navštěvovaným místem, musí
nabídnout buď autosalon, anebo hřiště. Ni-
kdy nesmí jít o opravdové umění, protože
pak by návštěvník byl v prostorách výjim-
kou. Čím větší cirkus a reklama, čím větší
efektní bombastické prázdno, tím lépe.

Prostory jsou zavaleny dřevem, zbytky
různých starých hraček, rozbitých klavírů
a houpaček na podivných konstrukcích.
Umění je degradováno na obyčejnou zruč-
nost taťků v bačkorách, kteří improvizují se
žárovkou a akváriem. Všechno je dovoleno.
Exponát není glorifikován přísným záka-

zem „nedotýkati se“, ba naopak, tady lze
dotýkat a uchopovat všechno, jenom ne
umělecké dílo. Nic se tu ani netváří jako
umění. Pojízdné vozíky, na nichž se parke-
tovými sály prohánějí děti, připomínají in-
validní kolečková křesla. Děti vyluzují zvu-
ky ze starého haraburdí, vše se mísí s vřís-
kotem a pláčem. Smetiště nabízení dětem.

Kdo si hraje, nezlobí, ale toto není hřiš-
tě, nýbrž instituce, která pod fangličkou
znehodnoťme vážný prostor uspořádala ne-
japnou podívanou bez skutečně nosného
nápadu. Sami umělci potlačili svou imagi-
naci a kromě jednoho z klavírů vystavené-
ho ve Valdštejnské jízdárně na výstavě Tvr-
dohlavých nepoznáváme nic z jejich vlastní
či původní tvorby. Navíc je ten klavír napa-
sovaný do podesty schodiště, takže se přes
něj musí doslova lézt a proplétat se kvan-
tem zvědavců.

Hnízda her by bylo lepší navštívit bez
návštěvníků a bez dětí a bez řinčení, aby tu
ctihodný kritik měl klid a pochopil, že umě-
ní se zde neděje, že uměním je tady opovr-
hováno. Navíc tak nuzně - za pomoci dětské
nevinnosti.

• • •
V Galerii Nova se usidlují studenti z ate-

liéru klasických malířských technik profe-

sora Zdeňka Berana. Většina z nich pracuje
s reálnou fotografií jako s vlastním skicá-
řem. Počínají si jako zvláštní druh opeřenců,
strkajíce hlavu do písku před vším, co nelze
vsunout do konkrétnosti a reálnosti. Koneč-
ně nejsou to abstrakcionisté, nýbrž ti, kte-
rým už nestačí jejich vlastní myšlenka,
vlastní tvorba. Citují dávno omšelé pravdy
o optických klamech. Zdá se dokonce, jako
by i cit musel být vypůjčen z vějíře dějin
malířství. Kdo ví, zda si Jindřich Hájek
a Adam Pokorný o svých obrazech vysta-
vených v galerii Nova vůbec něco myslí.
Vždyť mají svého profesora, velkého guru,
který hlásá své pravdy a neustále se zaštiťu-
je radostí, že se daří jeho „malbu“ stále více
prezentovat na veřejnosti.

Klasická malba, jak ji známe z posled-
ních výstav, prochází značnými peripetie-
mi. Původní mikrogenerace z Akademie
odešla a zůstaly jen dvě tři osobnosti, je-
jichž obrazy procházejí pozoruhodnými
změnami. Ten ateliérový, potažmo téměř
skupinový boj za právo vlastního pohledu
začíná být směšný ve chvíli, kdy vidíte
úporný střet mezi představou „konceptu“
Zdeňka Berana a výsledky některých malí-
řů mustrujících Rembrandta. Výstava v ga-
lerii Nova, v pořadí již druhá z ateliéru

Zdeňka Berana, je prázdná; u jednoho malí-
ře jde jen o vývěsní štíty vhodné do praž-
ských či venkovských lokálů, u druhého je
patrná jistá kýčovitost - chtěl by umět ma-
lovat figury jako Pitín nebo Lachman, ale
brání mu v tom neschopnost vydat mezi fi-
gurami příběh či zaznamenat figuru v jejím
rafinovaném gestu, proto ji umně natočí do
nepřirozené pózy, umístí do staromistrov-
ského šera a celou malbu pak překryje rast-
rem, jakýmsi kouřovým filtrem infantilních
formiček zvířátek. Skutečně nevím, o co se
takové dílo snaží. Rovněž nechápu, proč je
v druhém sále galerie Nova natěsnáno tolik
obrazů. Umělci nedokáží instalovat své ob-
razy tak, aby přinesly divákovi opravdový
zážitek.

Je jistě zapotřebí o klasické malbě a je-
jích záměrech více diskutovat, více se ptát
a být otevřenější. Rozhodně nelze zásadně
polemizovat s tvorbou jiných autorů, kteří
navštěvovali či navštěvují ateliér klasické
malby prof. Zdeňka Berana, neboť jejich
tvorba v současném kontextu má své místo.
Myslím, že nás možná překvapí výstava
(s pozoruhodným názvem Tělo jako nejas-
ný obraz) na Akademii výtvarných umění;
mohla by ukázat možnost, jak se vymanit
z příliš sevřené ateliérové direktivnosti.

Z  V E R N I S Á Ž N Í K U  PA T R I K A  Š I M O N A
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„S hovnem se nezápasí. Ať člověk vyhra-
je, nebo je poražen, výsledek bývá stejný,“ ře-
kl jsem si společně se Slavomírem Ravikem,
když mne přátelé upozornili na „recenzi“ (ve
Tvaru č. 15/1999) jakéhosi Vojtěcha Suché-
ho na první svazek publikace „Literatura
s hvězdou Davidovou“ (Praha, Votobia
1998). Proč také odpovídat na denunciaci, dr-
zost a na diletantismus, jenž se zpravidla roz-
pozná tím, že „podle sebe soudí na tebe“. Jen
diletant může s vážnou tváří poučovat mne
a celý autorský kolektiv o banalitách, případ-
ných tiskových chybách (!), domněle nebo
(ojediněle a sporně) chybějících údajích. Bo-
horovně přehlížeje, že jde o první svazek tří-
dílného projektu, že „Bibliografie“ a „Litera-
tura“ jsou toliko výběrové, že se autoři hesel
mnohdy nemohli opřít o vědeckou nebo od-
bornou práci, která by takto koncipovanému
výzkumu přecházela (česká redakce navazu-
je na O. Donatha a na jeho monografii „Židé
a židovství v české literatuře 19. a 20. stole-
tí“, ale s vědomím, že jde o práci metodolo-
gicky již překonanou).

Je však smutnou a nakladatelsky vítanou
skutečností, že knize na knižním trhu nic ne-
pomůže více než negativní, odsudečné recen-
ze. Publikace „Literatura s hvězdou Davido-
vou“ stojí dnes před třetím vydáním a disku-
se (zvláště pak „diskuse“, kterou Tvar před-
vádí) upoutává další a další zájem. Nejhorší
je osud knih ignorovaných, zamlčovaných,
umlčených do bezvýznamna nebo skutečně
bezvýznamných (ale ty si svůj osud zaslou-
ží). Závažnost tematiky i nesporně průkop-
nický počin knihy (to s výjimkou pana Su-
chého nikdo nezpochybnil) by si zasloužily
podstatně více čtenářského i badatelského zá-
jmu. Přivítejme tedy i pohoršení, i údiv. Hor-
ší však je, že se pevně udržel předsudek, po-
dle něhož „kdo mlčí, souhlasí“.

Diletantských, diletantsky trapných ohla-
sů knihy bylo publikována málo. Drtivá vět-
šina dosud vydaných posudků a reflexí byla
pozitivní, kniha byla oceněna r. 1999 nezá-
vislou porotou jako nejlepší slovníková pří-
ručka své kategorie, publikovaná ve Votobii.
Málokdy nebyly rovněž formulovány i vý-
hrady (metodologie svazku nebyla zpochyb-
ňována). Je to vítané ocenění práce autorské-
ho kolektivu, připravujícího ve velmi nároč-
ných, těžkých podmínkách druhý svazek
Slovníku. Ale obecný (obecní) obraz novo-
dobých literárních dějin, prezentovaný i Tva-
rem, musí být doplněn alespoň o jeden aspekt
ze všech, tedy těch potlačovaných nebo za-
pomínaných.

Akademická bohemistika selhala, když
nedokázala projekt podpořit nebo alespoň na
jeho vydání (vydávání) adekvátně reagovat.

I případné výtky jsou cenné, odpovídají-li
skutečnosti, tak u Š. Vlašína, J. Fraňka, J.
Švábové, I. Pospíšila či slovenského badatele
J. Jambora. Nikdo z nich neupírá publikaci
nesporné přednosti a zásluhy, byť s některými
reflexemi (ty lze však brát vždy vážně) zcela
souhlasit nelze. Avšak jako celek je obraz
knihy v jejich pojetí ucelenější a nepokřive-
ný. Je třeba jednoznačně a nejdvojsmyslně
zdůraznit, že v prvním díle postrádané me-
dailony a předmětná hesla čtenář najde v díle
druhém (a třetím, jehož obrysová představa
se začíná teprve formovat), ostatně v před-
mluvě prvního svazku „Literatury s hvězdou
Davidovou“ (I.) anoncovaném. Expressis
verbis. Selhala redakce Tvaru, když v č.
18/1999 zveřejnila příspěvek H. Mikulové
pod rozplizlou Davidovou hvězdou, kterou
i antisemité dokázali nakreslit zřetelněji, ne-
bo když ignorovala recenzi J. Cigánka
(opravdu předpokládá, že si může klást pod-
mínky a nabízet mu, aby reagoval na něco tak
ubohého, co předvedl pan Suchý?). A konec-
konců selhali i ti, kteří mohli a měli projekt
finančně podpořit, protože bychom dnes byli
podstatně dále. Práce na druhém svazku se
neskutečně protahují a kniha - ač přislíbená
čtenářům na konec minulého roku - připrave-
na do tisku není. Částečně selhalo i naklada-
telství (detaily vynechám), jakkoli právě Vo-
tobia podpořila tento projekt s odvahou, kte-
rou prokázala nejednou.

Díky za morální podporu, které se nám
dostalo, díky za velké množství kritických
ohlasů, jež udělaly z „Literatury s hvězdou
Davidovou“ jednu z nejcitovanějších knih
oboru, díky za ocenění, velký čtenářský zá-
jem. Jakkoli nemáme k dispozici ani písařku,
jakkoli musíme administrativní práce odbý-
vat sami a „na koleně“, jakkoli nemáme ani
na úhradu kanceláře a zahraniční cesty si pa-
trně budeme platit ze svého, práce pokračují
a máloco je může zastavit. Tím méně tvrzení,
že jsme placeni „židovskými penězi“ (to ni-
kdo otevřeně nepíše, totiž zatím si to netrou-
fá), že „požidovšťujeme“ českou literaturu
(nebo naopak, svatá stupidito, že židovskou
literaturu „čechizujeme“) a že měníme „bar-
vu“ a „hvězdu“. Pokud vím, měnit se dají na-
nejvýše názory; ostatně žádnému ze členů
kolektivu vytvářejícího 2. svazek slovníku
nevadí, že jsem zůstal tím, čím jsem byl. Že
nadále píši do „rudých“ Haló novin a jsem
členem redakční rady jejich přílohy, Obrysu-
Kmene.

Nepolemizuji s redaktory, recenzenty,
komentátory a teoretiky Tvaru. Jde mi o věc
podstatnější, před kterou musí ustoupit osob-
ní, časové, politické a metodologické rozpo-
ry. Reflexe židovství v literatuře českého kul-
turního prostoru je téma fundamentální, pro-
růstající, avšak i překračující bohemistiku
stejně jako germanistiku a hebraistiku. Bohe-
mista se nutně musí analyticky zmocnit i pro-
blematiky domněle jen germanistické, židov-
ství je integrální součástí české a německé li-
teratury. Židovství neztotožňovaného, jak se
často a v neprospěch věci děje, s žádnou jeho
existenční, jevovou formou, tedy ani s judais-

mem, ani s národním vědomím, ani s půvo-
dem, „rasou“. Židovství je jedno, druhé i tře-
tí, ale navíc a především úžasně mnohostran-
ný, kontinuitní kulturní znak, téma, interpre-
tační faktor biografické i intertextové povahy
atp. Že se vedle sebe dostávají autoři proti-
kladní (alespoň z pohledu zaujatého dneška),
je pochopitelné, stejně jako je jasné, že to
může některým badatelům i literátům vadit.
Myšlenka tolerance je krásná, ale exponova-
né řevnivosti, ba nenávisti je mezi námi tolik,
že se spíše ptáme na pověst, příslušnost auto-
ra k nějaké skupině, na jeho minulost nebo na
politické názory badatele, máme strach z no-
vého, „cizího“. Ale česká literatura je přes
všechny dějinné peripetie celek, stejně jako
literatura česko-židovská a německo-židov-
ská, jakkoli se její představitelé nemuseli
shodnout, názorově ani literární metodou.

Proč ten a proč ne onen, proč heslo píše
jeden a ne druhý, tak může se kdokoli pohor-
šovat, a stejné to bude patrně i s druhým
svazkem - proč ten má samostatné heslo
a onen si musí počkat; proč má jeden tolik
řádků a jiný dvojnásobek. Možná proto, že co
se dnes jeví jako disproporce, může zítra re-
prezentovat novou hodnotu. Možná proto, že
texty zadaných hesel nekrátíme (málokdy by
to bylo ve prospěch informační hodnoty, tak
zvláště v hesle „Karel Sýs“ - seškrtání citací
by text deformovalo), mnohá by snesla i dal-
ší citační rozšíření. Možná proto, že v biblio-
grafii uvádíme díla reflektující problematiku
židovství a neměly by tu být knihy jiné, což
se splnit vždy nepodařilo - ale co uvést do
„Literatury“, když studie tohoto typu zoufale
chybí, jako právě u F. X. Šaldy? To se máme
spokojit se lží, podle níž byl „antisemita“, že
navíc antisemitismus je „běžný“ a „přirozený
postoj“ českých umělců? Ignorantství a pý-
cha naší tzv. bohemistiky jsou tak dokonalé,
že naše „literární dějiny“ jsou „rasově“ a et-
nicky čisté, asemitské (židovství v nich ne-
existuje, anebo je čímsi nepodstatným, aktu-
alizovaným nanejvýše díky rasovým záko-
nům za Protektorátu...).

Co je patrně nejdůležitější pro čtenáře
Tvaru: Jedna knižní publikace nemůže téma
pokrýt. Proto se redakční rada rozhodla
v projektu dále pokračovat, a to ještě před
odevzdáním textu prvního svazku do tisku
s vědomím, že bude rozšiřován dalšími kniž-
ními svazky, aniž by on sám byl jakkoli do-
plňován (s výjimkou korektorských opome-
nutí - další svazky projektu budou mít odpo-
vědného jazykového redaktora!). V součas-
nosti je v tisku knižní studie nazvaná Antise-
mitismus v české literatuře 19. a 20. století,
původně samostatné heslo dílu druhého, kte-
ré se však rozrostlo, materiálově a interpre-
tačně, hranice slovníkového hesla podstatně
přerostlo, a dočká se tedy brzkého samostat-
ného vydání, i s obsáhlou obrazovou přílo-
hou, otřesnější než všechny teoreticko-histo-
rické rozbory a plně srovnatelnou s citacemi
ze stovek tendenčních škvárů, vyplavených
z hlubin zapomnění. Nikdo z „Mokrých“ ani
„Suchých“ se na studii nepodílel, ničím její
vznik ani podobu neinspiroval, „výhrady“

k tomu, že heslo nebylo zařazeno do prvního
svazku, jsou směšné, vpravdě diletantské,
trapné. Kdyby se však někdo ujal podobného
úkolu na jazykově německém materiálu, tedy
analýzy antisemitismu v německé literatuře
českého kulturního prostoru, byl by to počin
rozhodně vzbuzující respekt bez přívlastků.

ALEXEJ MIKULÁŠEK

• • •

Po Heleně Mikulové přichází další autor
kolektivu, který vytvořil knihu Literatura
s hvězdou Davidovou. Teď je to koordinátor
autorského kolektivu A. Mikulášek. Nechci
se dostat na úroveň jeho stylu a typu argu-
mentace. Je jasné, že pro něho nejsem rovno-
cenným partnerem do diskuze. „Jakéhosi
Vojtěcha Suchého“ nepovažuje za hodna své
velikosti a píše hlavně proto, aby si udělal re-
klamu na další svazky, které hodlá se svými
spolupracovníky vydat. To, že si dělá legraci
z mého příjmení („z »Mokrých« ani »Su-
chých«“), je stejně trapné, jako když estébáč-
tí vyšetřovatelé říkali Pavlu Kohoutovi „pane
Slepička“, a je-li toto argumentace, pak je
veškerá řeč marná. Navíc z té Mikuláškovy
věty vyplývá, že recenzovat knihu může jen
člen redakční rady, protože se na studii podí-
lel. Zmínka o Cigánkovi zase ukazuje zvyky,
že je třeba zajistit si recenze od kamarádů
a známých. Pro Mikuláška je diletantem ni-
koli ten, kdo se dopouští chyb, píše nesmysly
a odvede neprofesionální práci, ale ten, kdo
na tyto chyby upozorní. Mikulášek (stejně ja-
ko předtím Mikulová) nevyvrátil ani nic,
o čem jsem psal ve své recenzi.

Zdá se, že deset let po pádu minulého re-
žimu nastala doba, kdy rzounkovci začínají
hovořit o denunciaci a drzosti, když se řekne,
že před rokem 1989 „hodnotili“ díla podle le-
ninské teorie odrazu a po listopadu ‘89 jed-
nak rychle přesunuli svůj zájem jinam, jed-
nak začali chválit autory, jejichž význam do
té doby odmítali. Mikulášek neumí vést pole-
miku odborně (nikde neuvedl, v čem se pro-
jevuje mé diletantství), nýbrž nadávkami
a sebevychvalováním. Prodejnost knihy ne-
vypovídá nic o její kvalitě, naopak nebývá
výjimečné, že nejlépe se prodávají ty nejhor-
ší věci. Jestliže však šlo Mikuláškovi o to, co
nejvíce vydělat, pak se, tuším, nejedná o pro-
blém, který by se měl řešit ve Tvaru.

Proč Mikulášek naznačuje cosi o mém
antisemitismu, resp. o antisemitismu redakce
Tvaru, nechápu. Nikde jsem rovněž nevyjád-
řil, že autoři příručky jsou placeni židovský-
mi penězi. Mikulášek zkrátka polemizuje
s něčím, co na stránkách Tvaru nemohl na-
lézt, a nemá smysl ho v jeho obsesi následo-
vat.

Jedno pozitivum ten spor pro Mikuláška
snad přece jen má: Na upozornění přátel se
seznámil s Tvarem (i když vše s Tvarem sou-
visející podle něho selhalo), takže na chvíli
odložil své Haló noviny. Židovská obec má
vskutku velké štěstí, že se jí dostalo takového
judaistického odborníka.

VOJTĚCH SUCHÝ

Biologicko-společenské

POKLESKY
Stanislav Komárek

Přežívání schopnějších
- paradox klasického

darwinismu
Už raní diskutéři s Darwinem, či čas-

těji s „veřejnými“ obhájci jeho učení, ze-
jména T. Huxleyem (Darwin sám veřejně
vystupoval zřídka), upozornili na para-
doxní situace s tautologickým zacykle-
ním známé teze o přežívání schopnějších
(„survival of the fittest“). Darwin sám si
byl pochopitelně této okolnosti vědom
a rovněž vždy zdůrazňoval, že se jedná

Diskuse na UK Praha, A. D. 1995:
Proč jsou labutě bílé?
V selekčním procesu se nakonec bílá

barva prosadila.
Proč?
To nevíme, ale prosadila-li se, nějakou

selekční výhodu přinášet musela.

(Příspěvek rovněž ilustruje rozvoj
věd a umění v průběhu času a poukazuje
na definitivní zúčtování se středověkým
obskurantismem)

Stejně jako předdarwinovské „rozpar-
celování skutečnosti“ do kategorií typu
„Stvořitel-stvořené“ jsou i darwinovské
kategorie voleny tak, aby do sebe navzá-
jem dobře zapadaly a celý živý svět tím vy-
světlovaly (triáda „adaptace - selekce -
přežívání“). Obdobně je tomu i u nejrůz-
nějších nauk neodarwinovských, byť pů-
vodní jednoduchá tautologičnost a vzá-
jemná komplementarita používaných po-
jmů nejsou vždy patrny na první pohled
(toto není třeba chápat jako výpad proti
klasickému darwinismu, nýbrž spíše jako
obecný povzdech nad myšlenkovými systé-
my, snažícími se vše jsoucí či alespoň znač-

ně veliké celky vyložit logicky bezrozporně
- vzniká „sebepotvrzující systém“, jehož
sebepotvrzujícnost je dána už pojmovým
rozvrhem a parcelací zkoumaného).

Pokud se snažíme pojem „schopněj-
ších“ nějakým smysluplným způsobem
eliminovat, docházíme k postřehům typu
„Co přežilo, přežilo“. Je sice samozřejmě
možno vždy vyargumentovat, proč např.
ptakoještěři vyhynuli a ptáci nikoliv, je
ale dobré vědět, že tyto argumenty jsou
spíše výrazem zbožného přání, aby sku-
tečně přežili „ti schopnější“, jak je per de-
finitionem očekáváno. Každý biolog ze
zkušenosti ví, že podnes existují nejob-
skurnější organismy a že „fitnes“ lze ob-
jektivně měřit jen počtem zanechaných
potomků, tedy ex post. Pojem selekce
ostatně do darwinovské biologie prosákl
až ze společenských analogií soutěže rané-
ho kapitalismu či snad i parlamentní de-
mokracie - žádný starší myšlenkový
systém na selekci nemyslel a v přírodě ji
nespatřoval (to není argument v tom
smyslu, že by v přírodě nebyla, pouze tam
začala být náhle spatřována - za jiných
okolností by tam začalo být spatřováno
něco jiného).

o přežívání lépe adaptovaných, nikoli
„silnějších“ v běžném slova smyslu. Lze
mít důvodně za to, že jakákoli koncepce,
domnívající se bezezbytku znát důvody
struktury a vzhledu živých organismů,
musí nutně do tautologií zabřednout.

Intermezzo

Diskuse na UK Praha, A. D. 1400:
Proč jsou labutě bílé?
Stvořiteli se zalíbilo je takto vytvořit.
Proč?
To nevíme, ale On ve své všeobjímající

moudrosti to jistě věděl.

Polemika?
A o čempak?

Polemika? 
Polemika? 

Polemika? 
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9. svazek
Radoslav Selucký:
Západ je Západ

(1964,
2., doplněné vydání 1965)

Známý náš publicista Radoslav Selucký
navštívil vloni - pomineme-li Německou
spolkovou republiku, jíž toliko projel, - tři
země: Rakousko, Švýcarsko a Francii. (...)
Selucký nepohrdne místy anekdotou (např.
když dobře vystihne švýcarskou komerční
suchost, počítající jenom peníze). Zpravidla
zachytí jakoby v dramatickém obrázku jed-
nu situaci (v restauraci, na letišti, na celni-
ci). K nejlepším partiím knihy patří místa
věnovaná popisu maloměšťácké mentality
Vídně, kde se lidé - vzpomínáme si zde
ovšem také na některé našince - dívají na
automobil „nikoli jako na dopravní prostře-
dek, ale jako na výkladní skříň své životní
úrovně“, a pasáže, které vystihují krajinnou
podstatu Korsiky.

Artur Závodský: Cestování po Západě.
Rovnost, 10. 9. 1964, s. 5.

10. svazek
Ivan Klíma:

Milenci na jednu noc
(1964, 2. vydání 1967)

Stagnace novelistické povídky v naší
próze trvá. Ani Klíma nedokázal nastavit
svůj pohled tak, aby se v něm promítla sku-
tečná a nezapomenutelná křižovatka života.
O jedné hrdince sice říká, že věděla přesně,
proč nemá smysl žít, a že věděla proč, proč
má smysl žít. Ale v rozporu s tím naznaču-
je jen několik základních gest vyjadřujících
vůli přehlušit tíživé pocity z životní stereo-
typnosti. Za dílčí pohled odkrývající horror
vacui mladých lidí, za předem danou tezi
života jako »útěku do života«, za fragmen-
tárnost nedovolující vidět a naznačit život
celistvě platí Klíma - jak tomu obvykle bý-
vá - daň abstraktností a voluntarismu.

Miloš Pohorský: Tři povídky o marnos-
ti. Rudé právo, 23. 1. 1965, s. 5.

Tematickým poutem tří povídek knihy
je láska. Ale toto pouto je pouze vnějškové.
Jak povídka Lingula, tak Pás a závěrečná
Poprava koně váže k sobě ještě hlubší pouto
vnitřní. Jsou to v podstatě tři zamyšlení nad
dnešním životem, nad formou existence
současného člověka, který se nedokáže spo-
kojit s nevzrušivým a fádním povrchem to-
hoto světa a hledá jeho opravdovější realitu.
Tedy nikoli útěk jako projev slabosti, ale
právě naopak jako projev odhodlání žít lépe
a plněji charakterizuje hledající a tápající hr-
diny této sympatické Klímovy knížky, vy-
cházející v malé edici Života kolem nás.

tm (=Josef Šubrt): Dvě novinky původní
prózy. Lidová demokracie, 8. 2. 1965, s. 3.

Byla to Klímova vlastní generace, která
upřímně nesla na trh svou kůži v jeho první
povídkové knížce Bezvadný den (1960);
v každodenní existenci svých postav nalé-
zal autor zázračné okamžiky, které lámou
dosavadní životní běh a umožňují jim být
plněji lidmi. V povídkovém triptychu Mi-
lenci na jednu noc (1964; Lingula, Pás, Po-
prava koně) je už objektem jiné mládí,
dnešní mládí ročníků narozených za války,
se svou věcností až za hranicemi cynismu

a s únavou z odcizené skutečnosti. Upřím-
nost už nyní nemusí být akcentována jako
prvořadá mravní kvalita (naše přítomnost se
ji pomalu učí absorbovat), a je proto zakal-
kulována rovnou do díla: příběhy se vypra-
vují důsledně ze zorného úhlu jednotlivých
postav (převládá proto vnitřní monolog,
který pomáhá krystalizovat výchozí chaos).
Také v utváření zvláštních životních oka-
mžiků je znatelný posun: Klíma jimi teď
míří k elementárnějším situacím a elemen-
tárnějším otázkám lidského osudu.

Jiří Opelík: Trapné povídky. Host do
domu 12, 1965, č. 4, s. 24-25.

Bez hlubších významů by povídka ne-
obstála, zjišťuji to k jejímu neprospěchu.
Problémy mají ustavičný sklon přecházet
do skupenství vychladlých abstrakcí, zasta-
vit se, rozejít se s životním proudem syce-
ným dechem a krví. Co se pocitů týče, má-
me co činit s mladými patetiky, novelisti-
kou už chvalně protřelými, kteří právem
požadují, aby se něco dělo, něco bylo, aby
nebylo, co je. Požadují, ale nečinně trvají
v neurčitosti pocitů. I u Klímy podnikají
výlety do neznáma a nevyhnutelně se vra-
cejí na dobře známá místa. Jsou - oni a je-
jich vrtkavost - až nadbytečně (a ovšem na-
hodile) determinováni: do útlého dětství
řvaly poplašné sirény a práskal flak, pak
odešel otec a domov se řítil; anebo chudák
mamka drží s tlustým holohlavým obejdou,
„ale co má dělat, když jí táta zahýbá?“ Mla-
dí patetikové jsou dobový úkaz, ale už si
přece nezakládáme na tom, že věrně odráží-
me dobové úkazy. Konstatovat tento pohyb
na místě nebo ho spolupociťovat či vysvět-
lovat z nějakých příležitostných příčin není
to pravé, co Klímou zamýšlená literatura
potřebuje.

Milan Suchomel: Hledání tvaru. Lite-
rární noviny 14, 1965, č. 8, s. 4.

Fabule Klímových povídek je vyztužo-
vána filosofickými úvahami poměrně měl-
kého ponoru a levnější marky. Jenže ta
myšlenková výplň je z materiálu obnošené-
ho a navíc i mrzutě opakovaného. Neza-
chraňuje vždy nosnost příběhu ani mu ne-
dodává větší přesvědčivosti.

Klímova povídková próza se zdá být
věrně opsána ze života, i když tu a tam za-
razí menší či větší míra literární stylizace,
nejvíce v povídce poslední. Nepochybně to
vypadá ve skutečnosti tak jako u Klímy,
jenže právě tady chybí ona koncepce živo-
ta, která by nebyla jen deskripcí reality, její
odlikou. Opravdová tvorba, hodná toho
jména, vyžaduje víc než reprodukci jevové
skutečnosti. Má ji překonávat, ne pouze po-
znáním, ale i snem a vůlí, tvorbou projekcí,
má vyhlížet přes práh přítomnosti, má reali-
tu dneška negovat pro potenciální realitu
zítřka.

Klímův milostný triptych víc přesvěd-
čuje o autorově hledání než o nalezeném
výsledku.

Bohuš Balajka: Klímovy smutné lásky.
Plamen 7, 1965, č. 5, s. 151.

Podobně (v Körnerově knize Střepiny
v trávě - pozn. M. B.) jako u Uhdeho a Klí-
my je tu vysoký průměr, pokud jde o tzv.
kultivované vyjádření a strukturu knížky,
podobně tu a tam hezká svěží místa, vize,
kontrasty. Po přečtení všech tří (Körnerovy
knihy, Uhdeho titulu Hrách na stěnu a Klí-
movy knihy Milenci na jednu noc - pozn.
M. B.) si už však čtenář stěží vybavuje, co
kam patří.

Jan Lopatka: Tolik knih o životě. Tvář
2, 1965, č. 1, s. 11-15.

Klíma je proti skepsi (v tom nesouhlasí
s jinak mu blízkým existencionalismem),
chce literaturu, „v níž se něco děje a v níž
se žije“. Přesto, že na každém z jeho příbě-
hů „milenců na jednu noc“ je skepse, rezig-
nace. Jeho každodennost - řečeno Klímo-
vou terminologií - je stylizovaná do antago-
nistického rozporu s pohybem, pohyb (kte-
rý je mnohde skryt, který je latentně příto-
men) Klíma neodhaluje.

Hana Hrzalová: O lásce, člověku a nut-
nosti. Večerní Praha, 18. 12. 1964, s. 3.

Připravil
MICHAL BAUER

Hlavní chod:
Aluze 3-4/99

Tak jsem se tuhle vrátil z konference
o Miladě Součkové v Budějovicích,
a abych věděl, co se děje v naší Matičce,
koupil jsem si Večerku, a tam jsem se v čer-
né kronice dočetl, že „čtyřiadvacetiletý Lu-
káš L. způsobil své družce Lence S. otřes
mozku literárním časopisem“. (Aby teď ne-
chtěli literární časopisy zakázat.) Nejdřív
jsem sebekriticky myslel na Tvar, ale to by
dřív Lukášovi L. upadly ruce. Když jsem
vyloučil Tvar a tedy svou spoluúčast, začal
jsem konečně přemýšlet racionálně a trvalo
jen několik hodin, než mi bylo jasné, že to
nemohl být jiný literární časopis než Aluze.
A pak jsem si pustil rádio a za chvíli tam
byla soutěž, jakým literárním časopisem
Lukáš L. způsobil své družce Lence S. otřes
mozku. Tak jsem tam zavolal a vyhrál Alu-
zi 3-4/99.

Toto dvojčíslo jako tradičně otevírá
poezie. První je básnířka z nejmladších
a v poslední době značně viditelná - Kateři-
na Rudčenková. Druhý je Michal Hauser
a je to taková ta poezie, v které je bůh Ta-
maris a Bakchos a tak. Nicméně uvedení
Hauserových básní mi konečně osvětluje,
proč se před časem v Hostu (7/99) zabýval
mladou českou poezií. Básně Marye Ko-
mornické jsou sice opatřeny poznámkou
Michala Jareše, chybí však informace
o překladateli. Druhý blok poezie obstará-
vají slovenští autoři Peter Šulej a jedinou
básní Katka píše básničky Katarína Kucbe-
lová: „Katka píše básničky / veselé aj smut-
né / keď Katku niečo nahnevá, / píše roz-
hnevaná mladá Katka / rozhnevané básnič-
ky // Katka píše básničky / s rozličnou té-
matikou // Katka vám napíše čo len chcete /
je to veľmi jednoduché / a zároveň poetické,
zábavné, poučné / ako škola hrou / a bás-
ničky sú pekné“.

Zač je nejvyšší ocenění v soutěži Hlav-
nice A. C. Nora, ukazuje povídka Nikolase
Proksche Třicet stříbrných. Dále oddíl vě-
novaný próze naplňuje část z románu Mar-
ka Proroka Tři muži ve psu a ukázky z kni-
hy Podivínsko italského autora Stefana
Benniho.

Aluze také přináší první kapitolu Vzpo-
mínek Mojmíra Trávníčka a v rozhovoru na
otázku: „Byl jste odsouzen k smrti za obsah
jednoho románu, co myslíte, jak vážně by-
chom měli brát beletrii?“ Salman Rushdie
odpovídá: „Moc vážně. Myslím, že předsta-
va, že psaní je otázka života a smrti, není
vůbec mylná. Podívejte se na dějiny litera-
tury. Podívejte, co se odehrálo v Sovětském
svazu, co se děje v Číně, v Africe a po ce-
lém muslimském světě. Nejde jen o mne.
S beletrií se nikdy nezacházelo jinak. Hraje
významnou roli a pro spisovatele to často
znamená velký problém. Ale to je prostě
daň za to, že někam patříte.“ Ach, Salmane,
přijeďte se sem někdy podívat, sice tu za li-
teraturu není tolik peněz, ale zato tu naštěs-
tí už nehraje významnou roli.

Mezi studiemi tohoto čísla najdeme Po-
kus o interpretaci Šarlatu od Milana Exne-
ra, K reflexi Máchova díla u Jana Mukařov-
ského a Jana Patočky od Bohumila Fořta
a Podivici a poezii Miloše Doležala od Igo-
ra Fice, který se vypořádává nejen s Dole-
žalovou poezií, ale i s recenzemi jeho jed-
notlivých Doležalových knih: „(...) Na
Masterse jako jeden z Doležalových »must-
rů« potom ukazuje Marie Langerová (Lit.
noviny 3/1997) a nanejvýš nešťastně se jej
drží i Milan Děžinský (Host 3/99). Jak utr-
žená ze řetězu píše Langerová o »šiktan-
covské mytologizaci obyčejného života«,
o »přírodní lyrice reynkovského typu«,
»kolářovsky syrovém jazyce«, objevuje
»černý humor, zásvětní narážky, bizarní

spojitosti i všední, zcela banální charakte-
ristiky místních figurek« atd., což je nejen
zavádějící, ale i hloupé. Korunu všemu na-
konec nasadil Pavel Kotrla (Tvar 16/1997),
když hledá Doležalovy básnické kořeny
a označuje vlivy: klasicky již Kolářův Vr-
šovický Ezop, ale i František Halas a Ladi-
slav Fikar.“

V rubrice Překlady je Problém komple-
xity Niklase Luhmanna, Deleuzeho Touha
a slast a Bourdieu a sociologie estetiky od
Jonathana Loesberga. Nechybí více než
dvacet recenzí a na článek Překonat strach
z Glosáře bych chtěl Pavlu Kotrlovi odpo-
vědět, že Tvar už na Internetu najít může.
Číslo uzavírají Paměti Josefa Váchala.

P. S. Volal jsem včera do Aluze, proto-
že nám Hrabal s Chocholouškem už od Bí-
tova dluží za vstupné na představení s pra-
covním názvem „Porno“ (koprodukce PLR,
MLR, NDR), které sehrály Kahudovy ruce,
hřeben a Správcové vlasy, a Chocholoušek
se mi pochlubil, že vyhrál v rádiu svázaný
ročník Tvaru. Ptal jsem se ho za co: „Chtě-
li vědět, jakým literárním časopisem způso-
bil tam u vás v Praze ten kluk tý svý holce
otřes mozku.“ - Spiknutí!!!

Dezerty
V prvním čísle Hosta se mi zamlouval

jak rozhovor s Pavlem Kohoutem, tak roz-
hovor s Romanem Ludvou, s oběma roz-
mlouval Miroslav Balaštík. Jen poznámku
k rozhovoru s R. Ludvou - i v Čepově Hra-
nici stínu „nechybí nějaká ta mrtvola“. No
někdy román mrtvolu potřebuje, abych pa-
rafrázoval Raymonda Carvera. Stejně tak
by nejméně samopal či mrtvolu potřebova-
la Ludvova povídka Hurikánova abeceda.
Opravdu nádherně pitomý mi také připadá
text Lakise Proguidise o Kunderových ro-
mánech. Rozděluje je do dvou „poločasů“,
první do Nesmrtelnosti, druhý do Pomalos-
ti a říká, že romány druhého poločasu jsou
variacemi (také variantami - to by vás Kun-
dera nepochválil) románů z poločasu první-
ho. Jistě by potom stálo také za to prozkou-
mat, jestli kaplická cmunda není variací po-
vidlové buchty. V druhém čísle se naopak
bohužel rozhovory nepovedly. První vedla
s Olgou Tokarczukovou Renata Putzlacher-
Buchtová, a přestože jsem rád, že se komu-
nikace s našimi sousedy více otevírá, mys-
lím, že rozhovor zkazily otázky typu: „Čím
je pro tebe psaní: potřebou, nutností, nebo
posláním?“ nebo „Drželi jsme ti palce,
když přísná odborná porota prestižní literár-
ní ceny NIKE přiznávala svoji cenu spoje-
nou s dosti tučným honorářem (v přepočtu
přes půl milionu korun) pouze jednomu
polskému spisovateli.(...)“ A hlavně, někdo
mohl opravit, když Tokarczuková chybně
cituje poslední větu z Ostře sledovaných
vlaků. Správně má být: „Měli jste sedět do-
ma, na prdeli...“ (Neříkal bych to, kdybych
nebyl přesvědčený o tom, že to určitě není
tisková chyba.) Druhý rozhovor o literatuře
v novinách, v němž se M. Balaštík ptal J.
Chuchmy, Z. Pavelky a J. Peňáse, nepřiná-
ší vůbec nic nového, nic, co bychom nevě-
děli nebo si neuměli domyslet. Jako už tra-
dičně je dobré Téma, v prvním čísle Jan
Mukařovský a český strukturalismus
a v druhém Alfred Kubin.

Ve čtvrtém čísle loňského ročníku re-
vue Masarykovy univerzity v Brně Univer-
sitas píše Jiří Poláček o tom, jaké tituly
uváděl Arne Novák v čtenářské anketě Li-
dových novin.

Do rukou se mi dostalo páté číslo Kvě-
tinek literárních s tématem Naše dětství ve
20. století. Odvěký střet pohlaví tematizuje
v básni Prdlí chlapci Eva Vlčková (2. třída,
rok 1986/87): „Naši chlapci prdlý jsou, /
chodí v řadě za sebou.“

Život kolem nás
(malá řada)

citace z dobových recenzí

Časo-piso…piso-piso-piso…Ondřeje Horáka
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ROK

Rozhlížel jsem se po neznámém roce věda, že nemnozí
přicházejí z takové dálky, jas mě napojil jak voda rostlinu.

Byl to vysoký rok rezaté barvy jak přeťatý kmen red-
woodu či na pahorcích listí listopadového vinohradu.

Puls hudby prudce bil v jeho hájích a pokojích, s tem-
ných hor sbíhající přítoky se zaplétaly.

Bušením do bubnů konga mě vítalo pokolení oděné ve
vzorkovaných šatech obšitých rolničkami.

Jeho hrdelní písně extatického zoufalství jsem opakoval
v chůzi podél moře, když příboj nesl chlapce na lyžích
a smýval mé stopy.

Na samé hranici obydleného času jsme se vyučili chůzi
po dvou nohách a výslovnosti znaků nakreslených v navždy
dětské knize genese.

Vyprávěl bych, kdybych uměl, všechno, co může jedna
paměť shromáždit ku chvále lidí.

Ó slunce, ó hvězdy, říkal jsem, svatý, svatý, svatý náš
pobyt pod nebem a den a věčné obcování.

Berkeley 1965

SLOVA

Docela jako by z blábolení ve vzduchu,
ze slov přesypávaných lopatou, odměřovaných na tuny
něco zbývalo. Ale zvuk ničí zvuk
a uprostřed vřavy vzniká ticho.
Poznamenejme, že měl v sobě jakousi lhostejnost.
Rád pil a povídal, ale když mu dámy
vyčítaly, že nic neposílá nakladatelům, smál se.
Dával přednost těmto břehům, neboť primordiální verva
si vystačí sama a štěkot tuleňů
je tím, čím je. Život uštědřuje smrt,
příboj se rozpadá v pěnu. Oč méně mámení.
Bylo to jako v daleké, velmi daleké zemi
jeho dětství, kdy ještě nevěděl nic o tom,
že jacísi lidé chtěli zachraňovat vlastní já,
skládajíce po nocích u svíček slovo ke slovu.

Berkeley 1964

JAK TO BYLO

Při štvaní jelena jsem se pustil daleko do hor a odtam-
tud jsem viděl.

Nebo snad z jakéhokoliv jiného důvodu jsem se vznesl
nad zapadající slunce.

Nad svahy černoborů a plát oceánu a za soumraku kar-
mínové stupně ledovce.

Viděl jsem nepřítomnost; velmoc proti-vyplnění; trest
navždy ztraceného slibu.

Jestliže v jurtách z lepenky, cárů plachet a mizerného
plechu potřásali ještě někdejší obyvatelé této země řehtač-
kami, bylo to k ničemu.

Žádný orel-stvořitel nekroužil v povětří, z něhož byl vy-
ražen blesk jeho slávy.

Strážní duchové se ukryli za podzemní ložiska bublající
rudy a trhali někdy pevninou, až pukala hmota dálnic.

Bůh Otec se neprocházel při obhlídce cedrových výhon-
ků, nikdo už nikdy neslyšel jeho veliký dech.

Jeho Syn neznal synovství a odvracel oči, když míjel neo-
nový kříž, banální jak plátno stripteasu.

Tentokrát to byl opravdu konec Starého i Nového záko-
na.

Nikdo neprosil a každý si vybral hrudku achátu nebo di-
orytu, jen aby jí šeptal: Už nemohu žít.

Vousatí poslové v náhrdelnících z perliček zakládali taj-
né obce v imperiálních městech a přístavech za mořem.

Ale žádný z nich neoznamoval narození děťátka-vykupi-
tele.

Vojáci trestných výprav proti národům šli v přestrojení
a maskách na zakázané obřady, ne však, aby ještě vyhlíželi
naději.

Vdechovali dým tišící každou vzpomínku a třesouce se
z boku na bok častovali se slovem bezejmenného sjednocení.

Z černého dřeva tesaný Kruh věčného návratu stál před
stany potulných řádů.

A kteří tesknili po Království, jako já divočeli v horách,
potomci zhanobeného mýtu.

Berkeley 1968

NA CESTĚ

K čemu povolaný? Pro koho povolaný? Veliký Bože, po-
slepu, přes obzory z bavlny,

fata morgány rezavých šupin na tvrzích přímořských pro-
vincií,

kouřem páleného vína nad lůžkem potoků nebo blankyt-
nou myrhou pohaslých kostelů.

Do nedosažitelné kotliny zastíněné navždy slovy, kde na-
hé klečící omývá neskutečný pramen.

Bez jablka poznání na zákrutách od země k nebi a od ne-
be k zaschlé krvi hrnčířova pole.

Vyděděný z proroctví, požívající svůj chléb v poledne
pod vysokokmennou borovicí silnější než naděje.

St.-Paul-de-Vence 1967

KRONIKA

Ej! Nadělajem dětěj! A nadělali jsme je, s kníry a šavle-
mi, v holínkách.

Taktéž krasavice, jež močí bez přidřepnutí, nehybně,
zpod dlouhých sukní.

Klapot dřevěných kol, prostranství u mlžných vahadel
jsme my počali.

A státy, od pijanského zámku s křivou věží až k ručeji
a plotu s chatrčí.

Aby trvalo, bolelo, vytesali ústa bohů nám podobných do
nejlepšího dřeva.

Stříbrná srdce, stříbrné votivní předměty zavěšovali na
rozcestích a tloukli do zvonů.

Ale hned nás zaclonil mrak a zmizel a tam dole je ticho.

Nic, jen záblesky v propasti, jedenkrát, kteréhosi jara či
léta.

Stává se, že po pláži za dálnicí, o holi, s kloboukem les-
ního včelaře

někdo z nás jde a prohlíží si jejich nahotu. Cheche.
St.-Paul-de-Vence 1967

JAKPAK JSI SNÁŠEL

Jakpak jsi snášel, Ježíši, tu slávu praporů,
hedvábí, odkud hledí po záchraně v hoři
plechy stříbrné a zlaté, jež se z dýmu noří,
kolena po staletí ryjící v mramoru?

A naduté anděly zdobené kamením
na věžích nad branami česanou rovinou,
kde hoplá na koně, pak oba zahynou,
kde kůň i ten, jenž ho denně strojil, umřel s ním?

Nač ti, Ježíši, z urny vyňaté boky byly
v těsných ložích nad blátivým mlatem na slámě,
tehdy když za mrazivým okénkem hvězda žhne
a tvrdý den s početím se vjedno slily?

Ta studnice hnátů, hadrů, kvílení a běd!
A jaká věž do vzduchu vržených stížností!
Kdopak si s klamorem zvonků, sluncem svátostí
mezi nimi a tebou dovolí procházet?

Berkeley 1964

NA BŘEHU

No a zmenšovaly se kytary, ale i prsy oblé či ostré a tvá-
ře a hýždě a běžící kolena.

Slábla nedostatečná jsoucnost, ani já, ona, on, ani muž,
žena, pouze nahota, nic není moje, naše.

Jenom smrtonosný oceán obracející se na píscích a pod
ohněm v zenitu spatřené mámení.

Jak tehdy, když daleko za ozvěnou se město změní ve
vysoký oblak a nezadrží se ústa blížící se k ústům nad ví-
nem.

A třebaže by Bůh měl plakat nad ztrátou každé substan-
ce, je také lhostejný, protože nic neubylo.

Kdo si zakrývá oči a říká sám sobě: jediný, ten iste, ip-
se, nejjasnější pane v prázdnotě?

Holá pata překročila jeho čelo a neznámo čí zrak odňal
tváři jméno.

Slyší, jak se vzpíná a puká a v šumot rozpadá vlna, ne
jemu patřícím uchem, uchem nikoho.

Berkeley 1967

KDOKOLIV

Kdyby se současně břicha, kolena, oči, vlasy lidí, ať jsou
kdekoliv, na Randolph Avenue v Chicagu, na cestách Tur-
kestánu,

nezjevovaly v jediném pronikavém jasu, nyní, zde
a vždycky a všude,

kdybychom postaveni na vahách klinik, pohyblivé Ro-
entgenovy kostry s abstraktním srdcem,

neslyšeli, jak pulsuje rozborný nerozborný život,

a kdyby nahý před zrcadlem, dotýkaje se každé části
všeobecného těla,

nehleděl místo mě kdokoliv, ona, on, mezi provincií jest
a provincií není,

jak snadno by bylo uvěřit v osud daný od počátku, než
se hnul z horských zřídel čas,

v královskou korunu, ve věštbu sudiček nad kolébkou.
Berkeley 1967

MiłoszC
ze

sł
aw



19

20
00 5

BĚL

Ó bílé, bílé, bílé. Bílé město, jímž nesou chléb a zeleninu
ženy zrozené ve znamení mých vracejících se zvěrokruhů.

Tlamy v zeleném slunci chrlí vodu jako ve dnech dale-
kých sňatků, pochodů za chladu jitřenky od okraje k okraji.

Přezky ze školních řemenů kdekoliv v husté zemi, šňů-
rou ostružin přepásané bunkry a sarkofágy.

Zjevení doteku od počátku, nepřijata žádná znalost
a žádná paměť.

Kolísavý chodec, jdu pouličním ruchem po ztrátě řeči.

Svícny ve stanech dobyvatelů zalil vosk, hněv mě opus-
til a na jazyku mám trpkost zimní renety.

Dvě Cikánky povstávající z popela buší do bubínku
a tančí pro nesmrtelné lidi.

Ozvěny, holubi, a nikdo se nestará, zda v obydleném, či
prázdném nebi.

Veliký je můj nářek, protože jsem si myslel, že může tr-
vat zoufalství a že může trvat láska.

V bílém městě, které nežádá, nezná, nejmenuje, a bylo
a bude.

Paříž 1966

PRAMEN

Znova ten sen. Jako vyrytá prstem v hlíně soutěska řek a
v přiblížení sutiny, ze kterých teče špinavá řeka rozmytých hor.

PODZIM VE HVĚZDĚ

1

Stmívá se v alejích
a zvony zdálky znějí.
Do jakých podzimů
budeme odsouzeni?

2

Je ticho v kopcích. Ticho v nížinách.
Bezhlasé listí chví se na stromech.
Chví se a padá. Letíc ztrácí dech.
A černí honci překračují práh.

3

Padají deště rezavé.
A mně je hlucho jak bych snídal sádru.
Odlitek smutku zůstane
za postavou, co potácí se k ránu.

4

Zahrady na podzim.
Po okraj sluncem vrchovaté.

Obzory vzdálené. Čirého vzduchu jas.
Listí sváté.

Jako dva stíny jsme se potkali a opustili
na cestách sypaných úlomky slov.

Nic jsme si neslíbili.

Zahrady na podzim.
Po okraj sluncem vrchovaté.

Blíží se lásky půst.
Už ani po tichu se nepoznáme.

5

V kolika rolích jsem se zvolil?
Do jaké touhy byl jsem vhozen,

Ejhle
člověk!

Chlapská patetická čtyřhodinovka... Se-
dím v hospodě s kamarádem a chlapsky si
mlčíme. Po hodině se mě ptá: Co seš takovej
zacpanej? Po půl hodiny mu odpovídám:
Hnuly se kry. Drang nach Osten. Po delší
chvíli zase on: To vybásnil zase nějakej tvůj
kamarádíček? Po relativně kratší době vyta-
huji z kapsy bundy na straně 37 přeložené
číslo časopisu Ekonom (4/2000) a podstrkuji
mu ho před nos. A co má jako bejt?, diví se
(po nějaké době) on. Čti tady tu tabulku
o „Růstu HDP a inflaci ve střední a východní
Evropě“, vysvětluji mu po čtvrt hodině já.
A co má jako bejt?, znovu opakuje po deseti
minutách on. Prostě si přečti jen ten seznam

evropských zemí!, vysvětluji mu obratem (po
minutě) já. Začíná (on) trochu pateticky číst
(asi za sedm minut): Albánie, Arménie,
Ázerbájdžán (...) Tádžikistán, Turkmenistán,
Ukrajina, Uzbekistán, Jugoslávie. Po dost
dlouhé době (zase on): A co má jako bejt?
Srkli jsme oba bláto, polkli a já (taky patetic-
ky): Tý vole, Baku, Kzyl-Orda i Dušanbe už je
naše, euroatlantské, Ural Neural! Zazdíme
jednoho prcína! Zazdili jsme ferneta a mlčeli
z té globálně strategické krásy. Jen on občas
zapředl jak macík: No faktí, ty vole, kry se
hnuly, to je teda věc...!

Ejhle člověk! Za 428 640 minut začíná 21.
století.

Sdělení 9. března 2100
Ach Full servis, ještě lepší Full servis. Jak jsem někdy ne-

spravedlivý k Býru, k Dochtorovi i k Prvnímu z nás. Mohu si
snad myslet, že když umím pozorovat písmena a dozvídat se
věci, tak snad najdu důkazy (důkazy jsou jenom podivné úka-
zy, opravdové důkazy má pouze nejdokonalejší a jediná spo-
lečnost, naše společnost) o nepravé cestě, po které jdeme? Na-
opak, právě četba největšího balíku Slovabóžího, kterého jsem
držitelem já, dokazuje, že První z nás je nejlepší z nás, proto-
že všechno ví dopředu a hlavně nám to neřekne. Někdy jsem
pochyboval, kvůli čemu jsou vlastně zváni někteří z Hotovců
na přátelský pohovor, jehož výsledkem je jejich menší či vět-
ší nekompletnost! Když potom s mnohými mluvím, pokud vů-
bec mohou mluvit, všichni velebí Full servis a všichni si libu-
jí, že skončil jejich koloběh převtělování (tedy měnění tváře)
a že dosáhli konečného cíle - a tím taky skončilo jejich utrpe-
ní (netrvá to ani jednu čerň). Co všechno museli ti hledači před
námi, ti hledači zvobody, vydržet a hlavně jak dlouhý čas to-
mu věnovali, než nalezli pokoj a mír (a většina z nich stejně
nikdy nic nenalezla). Vypsal jsem si několik nejčastějších způ-
sobů: buddhismus, kopaná, pochod s nákupním vozíkem, fot-
bal, móda a volební boj (asi jich bylo samozřejmě víc). Žádný
bohužel nedokážu popsat, protože jsem z abstraktních slov
zhola nic nepochopil, ale všechny tyto cesty (tohle slovo ve
Full servisu vůbec neexistuje) byly ještě ke všemu založeny na
utrácení a zneužívání (vybíjení) vlastní energie, což je ve Full
servisu neslušné, o tom se ani nemluví v kóji mezi Matkotcem
a neHotovcem (když to teď tady tvořím, je mi na vyvrhnutí, je
mi jako když se splaší proteiny). Prostě - slyšte moji dnešní
jasnou zprávu: První z nás je současně fotbalem i kopanou,
První z nás je vším, čím chcete být vy... 

(pokračující díl soap sci-li seriálu)

Tvorbu Czesława Miłosze
pravidelně tiskne literární časopis

Adresa: Burian a Tichák, s. r. o.
Komenského 10, 720 00

že rozbitý a nesjednocen
jen pokulhávám za osudem?

6

A milovat se v suti chvil.
Napospas vydán vteřinám.
Zakletý, slovy zaklínám
tvar tmy, do níž se propadám.

7

Kam se chceš vrátit? Navždy sám!
Havrani nad břevnovskou plání.

Hlas promlouval: ne, není pravda, že nám škodí močály
a lišejníky,

vdechuj vůni duhové olejovité skvrny na kameni.
Zdvihl jsem tedy oči a tam výše tryskal v písku čistý

pramen.
Cestou vzhůru jsem roští rval po náručích, aby proud

mohl volně téci.
A pak lítost, neboť pramen unikal do holého písku.
Ale znova začal tryskat silněji a zvolil, co já jsem zvo-

lil.
Švýcarsko 1966

TVRZENÍ A ODPOVĚĎ

- Láska k Bohu je láskou k sobě.
Hvězdy a moře vyplňuje nejmilejší já,
sladké jak polštář a cucaný palec.

- Bylo by nelichotivé pro adorující,
kdyby luční koník hrkající v horké trávě
mohl oslavovat tu vlastnost, které se říká b ý t,
všeobecně, aniž by ji vztahoval jen ke své osobě.

Berkeley 1962

ČÍM VÍCE

Čím více urážek tě potká každý den,
čím směšnější korunou býváš potupen,
čím sprostěji řvou, že už jsi bez síly
a že tvé časy již dávno skončily,
čím větší hněv a smích ti zoufalý dav chystá,
že na tvé slovo se kámen nehne z místa,
tím jasnější je to jediné, co teď vím:
že jsi Alfa a Omega, žes vpravdě vším.

Berkeley 1962

Ustoupit nelze. Obezděn
vlastními klamy, sám jsi klam.

8

Mží. Chromý déšť.
V kulisách paměti i něha ztrácí tvář.
Prorůstá smutek žebrovím.

Všechno se dovnitř obrací.
A srdce plive temnou krev.

Prorůstá smutek žebrovím.
Odnikud nikam jdeš.

9

V ulicích vítr. V duši tma.
Zmuchlané listí. Lysé trávy.
Žiju jak vlastní náhrobek:
kamenný oděv rány.

10

Už nejsme cestou. Nejsme chvílí.
Našimi slovy žijí jiní.

Jen odlesky jak květy stínů
padají něžně na hladinu.

Křivánek

Full servis
I (5/21)
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Czesław Miłosz se narodil v litevských Šetejnách 30.
června 1911, později žil ve Vilniusu, kde absolvoval klasické
gymnázium a vystudoval práva na Univerzitě Štěpána Bátho-
ryho, a ve Varšavě. V polském hlavním městě, kde se podílel
hlavně na organizování podzemního literárního a nakladatel-
ského života, strávil dobu nacistické okupace. Po válce se stal
diplomatem Polské lidové republiky ve Spojených státech
a ve Francii. Roku 1951 se rozhodl pro exil. V roce 1960 se
stal profesorem slovanských jazyků a literatury na Kaliforn-
ské univerzitě v Berkeley. Roku 1980 mu byla udělena Nobe-
lova cena za literaturu. V poslední době vydal Czesław Mi-
łosz, který svůj čas nyní rozděluje mezi Berkeley a Krakov,

knihu krátkých próz a básní Piesek przydrozny (Pejsek u ces-
ty) a vlastní antologii polské meziválečné publicistiky Wypra-
wa v Dwudziestolecie (Výprava do dvacetiletí).

Česky vyšly tyto jeho knihy: Mapa času (výbor poezie),
Odeon, Praha 1990; Svědectví poezie (přednášky), Mladá
fronta, Praha 1992; Hymnus o Perle (sbírka básní), Index, Ko-
lín n. R. 1986; Mladá fronta, Praha 1992; Údolí Issy (román),
Mladá fronta, Praha 1993; Zotročený duch (eseje), Torst, Pra-
ha 1992; Rodná Evropa (eseje a vzpomínky), Votobia, Olo-
mouc 1998

Ze sbírky Město beze jména (1969) vybral a přeložil
VÁCLAV BURIAN
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Knihy

Komorní román
o bolesti

Nakladatelství Hynek navléklo na pest-
robarevnou šňůru literárních zážitků další
nepřehlédnutelnou perličku. Eda Kriseová
novým románem Misericordia potvrzuje
zřejmou skutečnost již poznaného - síla
a hloubka osobitého autorského prožívání
zvolna kráčí ruku v ruce s nepopiratelnou
lidskou zkušeností i narativní jistotou.

Tajemný, bouřlivými vášněmi nabitý
kraj italského Toskánska je vhodnou kuli-
sou, zachycenou s neobvyklou výtvarnou
invencí, k rozehrání nostalgického příběhu
o lidské bolesti a utrpení, o lidské touze
a lásce. Přírodní emotivní napětí proniká pl-
nou silou i stvořenými postavami, jako by
duch kraje bez ustání zrcadlil svou rozpol-
cenost do duší i osudů jednajících osob, do
jejich prožitků, tužeb a snů. V nevyslovené,
a přece působící paměti země zůstávají ne-
rozlučně vjedno spojeny milosti vyprošené
pokáním svatého Františka s vždy znovu
vybuchujícími vášněmi místních lidí, již
mají „tak blízko k noži a násilí“. Na půdě
nejistot, pod nápory nelítostného větru,
ohrožujícího dychtivě očekávanou úrodu
chudých vinařů, dochází k fatálně neodvra-
titelnému setkání dvou postav, k rozdvojení
cesty, k definitivní prasklině v základech
společné stavby jejich příběhů. Manželství
Aleny a Rafaela, Češky a Itala, stvořilo ne-
rozpletitelnou síť, svazující myšlení i činy,
vyfantazírovaných i skutečných kauzalit -
čím kdo poškodil či zničil život druhého,
síť, jejímž pravým základním uzlem zdá se
být neschopnost porozumět, naslouchat,
otevřít se druhému. Obraz starého sesouva-
jícího se domu charakterizuje osud vztahu
nadmíru prostě a srozumitelně.

Cesta do společně prožité minulosti je
nutně spjata s nutkavým pocitem bilancová-
ní a notnou příchutí nostalgie. O to víc, na-
byla-li aktuální přítomnost rysů od minulé-
ho naprosto opačných - reminiscence se-
známení a romantické lásky mladých lidí
v šedivé Praze 60. let je postavena tváří
v tvář náhlému citovému vzplanutí (či po-
blouznění?) postaršího Rafaela k až příliš
mladé ruské studentce. Poznáváme však, že
ani Alena nedokázala udusit naléhavé tou-
žebné výkřiky vyhládlé duše po dotycích
a lásce, příběhy dvou milostných manžel-
ských avantýr, nejen jejichž vlivem man-
želství ztroskotalo, jsou paralelní, vyvolané
snad i identickými motivy, a nechávají pra-
málo místa k potenciálním výčitkám, k ob-
viňování, ale, bohužel, i k očišťujícímu mi-
lostivému pláči. Sesouvání a propadání
vztahů, lidí, domů, pocitů se odehrává v až
překvapivém, intimně důvěrném, komor-
ním tichu.

Načrtnutá osnova románu by se mohla
jevit jako příliš kýčovitá a díky geografic-
kému zasazení narace do osvědčených kulis
vášnivé Itálie dokonce jako typicky
a osvědčeně románková. Kriseová ovšem
vyprávěcí linii využívá ke zcela osobitému
autorskému přístupu, sahá k motivu, který
se jako jeden z klíčových objevil již v ro-
máně Kočičí životy, a v kontextu a s vědo-
mím tohoto pohledu nazírá osudy i postavy
samotné. Osoby jednající, osoby vystupují-
cí jsou téměř bez výjimky a v multivýzna-
movém smyslu cizinci, všechny mezilidské
vztahy jsou nepřekročitelně cizí, bez per-
spektivy porozumění, cizost vždy neotřesi-
telně determinuje bytostné určení osobnos-
ti, podpořené navíc v důsledcích bolestně
prožívanou změnou prostředí, vždyť „když
se člověk přesadí, nikdy už nepozná doko-
nale pravidla hry, která se v tom místě hra-
je“.

Možnostní variace motivu cizosti jsou
rozehrány s novým významovým posel-
stvím v komplikovaném milostně-existen-
ciálním příběhu Aleniny a Rafaelovy dcery
Biancy, která se beznadějně zamiluje do ci-
zince v ještě definitivnějším slova smyslu.
Propast nedorozumění mezi lidmi jako by
se logicky prohlubovala i rozšiřovala s ros-
toucí distancí zeměpisnou. Setkání se sku-
tečně odlišným kulturním modem, na vlast-
ní kůži prožité a vlastní osoby úzce se dotý-
kající setkání s nepopiratelným faktem exi-
stence třetího světa se všemi jeho akutně

naléhavými problémy a bolestmi, může být
pravým střetem dvou životních paradigmat,
dvou na sobě, zdálo by se, nezávislých his-
torií světa. Leč zde, právě zde spočívá pod-
stata skutečné tragičnosti všeho opravdové-
ho, neboť ten pravý svět se vyjevuje jen ve
své komplexnosti, jako svět vcelku, svět ja-
ko prostor pro utrpení, slzy i chvilkovou,
bláhově nadějnou radost.

Kriseová nadmíru přesvědčivě odhalu-
je neschopnost, ale i touhu porozumět od-
lišnému. Upřímná, zoufale marná snaha
Aleny pochopit druhého ve faktu jeho jina-
kosti je neodbytně provázena nepřekroči-
telnou daností, dotěrně vlezlým stínem ne-
důvěry a pochybností. A i to nejcennější,
vzpomínka na minulé, jistě víc idea domo-
va než pravé, skutečné útočiště, je brzy za-
kaleno osobní bolestnou zkušeností vedou-
cí ke smutnému poznání, že „vlast je vý-
plodem vlastní opuštěnosti a melancholie“.
Nostalgie nabývá monumentálních rozmě-
rů a jako černé vlny se neúnavně valí v po-
době dalších rozehraných epizod, situací
i promluv.

Nepříliš rozsáhlý román i jeho hrdinové
jsou plni nestrojeného, nehraného patetis-
mu, který byl vedle nostalgické reflexe mi-
nulého onou rytmicky rezonující strunou
zmíněného románu Kočičí životy. Miseri-
cordia vyznívá ovšem mírněji, uhlazeněji,
bouřící náhle utichlo a rozhostil se jemný,
hladivý klid. Znepokojující, děsivě dějinně-
bolestná slova Kočičích životů se zde pře-
vlékají do kostýmů pouze intimně osobní-
ho, příběhově konkrétního, a umožňují vy-
chutnat artikulovanou sílu z pohodlnější po-
zice soustředěného, ač nezúčastněného čte-
náře. Vyřčené zůstává definitivní, fatálně
neodvratitelné a nezměnitelné, aniž by Kri-
seová zakusila potřebu vyprávěcích experi-
mentů a aniž by sestoupila z jasné, plně sro-
zumitelné vyprávěcí linie, jež se ne náho-
dou podobá cestě. Uzrálé plody v čase bo-
haté literární sklizně!

Misericordia - chápající soucitné slito-
vání, usilující přijímat každého příchozího
za nedílnou součást svého já, za svoje pra-
vé dítě, ukazuje se jediným, nadčasově plat-
ným východiskem, které se, prosté všech
osobních záští a utrpěných křivd, otevírá
imanentně zakoušeným obrazem nového
domu, symbolu Alenina srdce, v němž je
a bude místo pro všechny milované, známé
i dosud bloudící a nepoznané, z nichž kaž-
dý vytrvale nese tíhu bolestného osudu,
vlastního příběhu - každý je vpravdě viděn
a přijímán jako příběh, jako namáhavá ži-
votní cesta lemovaná bolestmi, utrpením
i nešťastnou láskou.

ZDENĚK ŠTIPL

Legenda o touze
a věrnosti

Česká knižnice, prestižní edice Nakla-
datelství Lidové noviny, pokračovala v ro-
ce 1999 ve vydávání klenotů českého pí-
semnictví a neopominula při tom ani starší
literární období. Před časem jsem dvakrát
ve Tvaru zapochyboval nad smysluplností
některých edičních počinů této řady, tento-
krát můžeme pochybnosti odložit. Období
2. poloviny 14. století, kdy česky psaná li-
teratura prožila nebývalý a poté již skoro
nikdy neopakovaný rozkvět, je představe-
no nejznámější českou básnickou legen-
dou, jež bývá označována jako Život svaté
Kateřiny (editor Eduard Petrů, Praha
1999). Ve staročeském originálu nevyšel
tento klíčový text české literatury již velmi
dlouho, naposled před čtyřiceti lety v knize
Dvě legendy z doby Karlovy, právě toto
vydání Václava Vážného se stalo výcho-
diskem nynější edice. Původní verze je
v druhé části svazku doplněna novočeským
překladem, jehož autorem je Jiří Pelán.
Protože Česká knižnice míří především na
širší publikum, pro něž je dnes původní
text obtížně srozumitelný, je toto řešení
rozhodně adekvátní.

Editor mohl volit ze tří úprav původní-
ho středověkého textu legendy, jež se
u nás dosud objevily. Josef Hrabák se ve
své edici z roku 1941 snažil co nejvíce re-
spektovat jazykové rysy originálu, aby za-
choval původní estetické kvality textu. Po-
nechal syntaktické a lexikální zvláštnosti
a odstraňoval pouze tvaroslovné archais-
my. Zcela jinak postupoval Kamil Bednář,

který podal (ve vydání z roku 1958) mo-
derní přebásnění legendy o svaté Kateřině.
Od původního textu se ovšem značně
vzdálil a nevystihl estetickou podstatu
středověké skladby. Nejmladší je úprava
Jiřího Pelána, která vyšla ve Světové četbě
v roce 1983. Jeho metoda je vlastně meto-
dou překladatele, na základě důkladného
poznání literární podstaty originálu převe-
dl text do novočeského jazyka, a přitom
v něm udržel jeho nejdůležitější poetické
rysy. Tato verze tedy nejvíce naplňovala
potřeby nové edice legendy o sv. Kateřině.
V samotné knize však chybí alespoň zá-
kladní poznámka o podstatě překladu Jiří-
ho Pelána, bibliografické odkazy v tomto
případě nepostačí.

Život svaté Kateřiny vždy lákal pozor-
nost literárních historiků. Nebylo by nezají-
mavé sledovat, jak se různí badatelé rozlič-
nými metodologickými postupy s legendou
vyrovnávali. Už to, že vlastně každá gene-
race českých literárních historiků cítila po-
třebu se s dílem hlouběji konfrontovat,
svědčí o výsadním postavení Života svaté
Kateřiny v české literatuře. Byly zkoumá-
ny literární předlohy staročeského textu
a určena míra jeho samostatnosti (přede-
vším Janem Vilikovským a Antonínem
Škarkou), poukazovalo se na další inspirač-
ní zdroje, mimořádná pozornost se věnova-
la předobrazům originální pasáže popisující
druhé snové vidění Kateřiny (oprávněně se
uvažovalo např. o vlivu gotického výtvar-
ného umění). Téměř každý se dotkl stylisti-
ky skladby a také roviny zvukové. Josef
Hrabák v úvodní stati ke zmiňované edici,
která je mimochodem výtečnou studií pře-
konávající většinu pozdějších prací tohoto
příliš plodného literárního historika, ukazu-
je, že z hlediska eufonie má legenda pro na-
ši starší literaturu podobný význam jako
Máchův Máj pro novodobou. Stranou ne-
mohla zůstat symbolika a zvláště její uplat-
nění ve vypjaté scéně, v níž autor se zálibou
v detailu vylíčil bičování světice. Tato pa-
sáž také provokovala k polemikám o vkus-
nosti popisu fyzického utrpení, jež je spoje-
no s mystickou láskou, o dekadentní přebu-
jelosti skladby, o její samoúčelné rafinova-
nosti apod. Zásluhou Jana Lehára máme
přesné popsání vazeb skladby na dvorskou
literaturu, určení autorského typu, k němuž
básník náležel (klerik), a v neposlední řadě
též zařazení díla do kontextu ostatní staro-
české epiky.

K dosavadním analýzám je nyní obtížné
už cokoli dodávat, převratných objevů se
zde již asi nedočkáme. Hlouběji je možné
např. rozvinout analýzu zvukové výstavby
a její funkce v skladbě určené pro hlasitý
přednes. Hlásková instrumentace je klíčo-
vým prvkem mnoha míst textu: mocně sil-
ným, mocným lomem / tak divokým, prud-
kým hromem / v tý mlzi mezi ta kola. (s. 96,
náležitě vychutnat si ji může však jen čtenář
staročeského originálu). Především je však
možné zpřesňovat interpretaci textu. Také
Eduard Petrů nejde v doslovu cestou reka-
pitulace dosavadních pohledů na dílo, ale
prezentuje, jak se sluší na edici tohoto typu,
svůj vlastní pokus o interpretaci, jež se týká
především symboliky drahokamů a barev
ve dvou klíčových místech textu. Pro čtená-
ře, který si Život svaté Kateřiny zařadí ved-
le jednoho z předchozích svazků České
knižnice Středověkých legend o českých
světcích, je velmi užitečný výklad proměn
zobrazování ženských světic v legendách.
Život svaté Kateřiny patří podle Eduarda
Petrů k poslední, třetí fázi vývoje legendi-
stiky, kde postava už není pouhým odrazem
duševních vlastností, ideou bez látky, ale
jedincem se skutečnými tělesnými rysy.
Projevuje se tady vliv novátorského učení
Tomáše Akvinského, v němž je duše bez tě-
lesné podstaty neúplná, je formou těla, ne-
zbytně ho potřebuje, aby se mohla uplatnit
její kvalita (na vztah autora legendy k filo-
zofii Tomáše Akvinského editor několikrát
upozorňuje i v poznámkách k textu). Tato
zjištění mají obecnější platnost, jde o další
důkaz z oblasti literatury, jenž ukazuje, že
středověké myšlení a umění se neobešlo
bez vývoje a že údajně strnulý středověk
byl vnitřně rozrůzněný a proměnlivý.

V souvislosti se zájmem o tělo se v po-
kročilé etapě středověku, jak nám sugestiv-
ně líčí věhlasný Jacques Le Goff ve Stře-
dověké imaginaci (česky 1998), objevuje
snaha o zobrazení gest a pohybů. Tuto ten-
denci lze dobře sledovat také v našem tex-
tu, především na postavě císaře Maxencia.

Tento protihráč Kateřiny je figurou konci-
povanou ve velkém stylu, není mechanic-
kým vykonavatelem zla, ale krutým ne-
šťastníkem, jenž je vírou a statečností Ka-
teřiny a později i císařovny hluboce osobně
dotčen; je zmítán rozpory a vztekem: „To
uslyšav ciesař ot nie / křiče velmi neochot-
ně / hněvně naduv se v hromadu / jektaje
pro litnú vadu / roztínajě zuby slova...
A když ciesař to uslyše / dlúho zamlčav,
zdviže sě / sede a opustiv ruce / což koli jsú
při tom hluce / vznesa hlavu vzhuoru, křiče
/ jako tur divoký řiče / hněvně z divokého
hlasu...“ Zuřivost se pak mění v rezignaci,
Maxencius je zdeptán, „v mysli zkormou-
cen strašlivě / těkal očima v bolesti“. Tyto
pasáže potvrzují Le Goffovy úvahy,
v nichž je pohyb a divoká gestikulace pří-
znakem postav posedlých ďáblem, postav
spojených s něčím nepříjemným. Ovšem
s gesty - i když v menší míře - je zobrazo-
vána též hlavní ženská postava. Její příběh
obsahuje i motivy, které některé Le Goffo-
vy závěry popírají, zvláště postřehy o po-
stavení nahoty ve středověké kultuře. Pří-
kladně pozitivní Kateřina vystupuje ve vy-
právění několikrát nahá, její nahota patří
k její kráse a krása je pevnou součástí její
svatosti.

Život svaté Kateřiny je textem, na němž
je dnes možné úspěšně demonstrovat zá-
kladní znaky středověké literatury a umění
vůbec. Lze na něm předvádět, jak středově-
ký básník pečoval o styl svého díla, jak uží-
val širokého rejstříku tropů a figur a praco-
val s alegorickým plánem. Exemplární je
i prostupování motivů a prostředků obou
hlavních linií dobového básnictví, tvorby
duchovní a milostné. Význam Života svaté
Kateřiny není naštěstí omezen jen na tyto
stránky. Zásluhou jeho nové edice si může-
me ověřit, že jde o dílo, které dokáže i dneš-
ního čtenáře bezprostředně okouzlovat svý-
mi estetickými kvalitami.

JAN MALURA

Morna nevtipného
Zatím poslední knihu Pavla Kohouta

Ten žena a ta muž (poprvé vyšla v roce
1998 německy) vydalo nakladatelství Mla-
dá fronta. Kniha je rozdělena do dvou dílů,
které vznikaly v různé době (první 5. 7. -
21. 7. 1971; druhý 12. 7. - 27. 12. 1999).
Jedná se o parodii. Již z názvu můžeme tu-
šit základní motiv, kterým je záměna muž-
ských a ženských atributů. Muž (Vilém
Rosol) je naivkou, pasivním hlupákem (na
několika místech je rodu středního, bezpo-
hlavní ono, se kterým se něco děje), plát-
nem, na které promítají okolní postavy
vlastní přání. Jelikož instrukce pro Viléma
musí být doslovné (neboť sociální debil
zůstává na povrchu sdělení, nedovtípí se),
je v nich zároveň zviditelněn běžně zaml-
čovaný sociální kontext. Za přáními je je-
ho zprůhledněním vidět kontury intrik.
Oba díly vypráví hlavní postava Vilém
Rosol, což ještě umožňuje umocnit kariko-
vanost jednotlivých situací jeho komentá-
ři. Tento svět nese hlas autorského vypra-
věče, který dává postavám příznačně sym-
bolická jména (Rosol, Jámová, Buran,
Mlejnek, Husák - Havel...). Jednotlivé díly
nejsou odlišeny pouze životním předělem
vypravěče (jeho svatbou), ale také politic-
kým (listopadem 1989). Zejména do dru-
hého dílu pronikají politické události, je-
jichž pravý směr je demaskován naivními
(ironickými) komentáři vypravěče. Jako
by za ním stálo rozhořčení autorského vy-
pravěče, který v závěru románu udělá
z prosťáčka supermana (přestože v poně-
kud defektní podobě), který se stane tero-
ristou. Chce vyčistit svět od zlých lidí
(jsou to ti, kteří mu osobně ublížili, a ti,
o kterých se náhodou dozvěděl z televizní-
ho zpravodajství), aby do něj mohl porodit
(další doklad záměny atributů?! nebo jde
navíc o rozvinutí další z paralel?) své dítě.
Nakonec však zemře - před první mstivou
akcí - detonací semtexu při psaní deníku.

V parodii je předpokládána společná
zkušenost (ať literární nebo jiná). Stejně
tak i román Ten žena a ta muž předpoklá-
dá obecně sdílený kontext, který je v něm
parodován. Záleží nakonec na čtenáři, na-
kolik bohatý kontext je schopen promít-
nout do jednotlivých událostí. Ať již je pa-
rodována indoktrinace (kauzální souvis-
lost církví - zejména nově vzniklých - se
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střelbou do dělníků), krajní poloha nábo-
ženského života (Vilémovi rodiče), vy-
bledlost slavností v socialismu (Vilémova
svatba), úpadek společnosti po pádu socia-
lismu... Komu není přístupný příslušný
kontext, jako by byl slepý (co řekne ně-
meckému čtenáři narážka na Nuselák, kte-
rý byl vystavěn pro sebevrahy?). Ke kon-
textu jako základnímu klíči k textu je dal-
ším nutným komponentem ochota přistou-
pit na jistý způsob parodování. Chceme-li
číst, pak je nutné splnit obě podmínky. Ně-
které hyperboly mi přišly nepatřičné (Vilé-
movi rodiče snídající v den Páně pouze
hostie...), karikatury nekomické (bizarnost
Jámové: nese na gramofonové desce jako
na podnosu dvě sklenky od hořčice napl-
něné vřelou kávou, kterou později bude
míchat držátkem kartáčku na zuby), kon-
trast vysokého stylu a tématu nepřesvědči-
vý, humor úmorný. Přestože by se měl ro-
mán číst nejspíše lehce a s humorem, vy-
žaduje pozornost, neboť jednotlivé životní
události vidí Vilém v rozvíjejících se para-
lelách a jeho pohyb je pouze obrysem sple-
tité houštiny podobností. V tom vidím je-
ho dvojznačnost. Na jedné straně parodie
a na druhé spletitá síť odkazů, kterou lze
obtížně rozplést. Jako by šlo o psaní mezi.
Ani humorná, ani sofistikovaná próza.
Morna nevtipného.

JAKUB ČEŠKA

Putíkův
Muž s břitvou

S více než půlročním zpožděním oproti
ohlášení vyšel na konci loňského roku opět,
tentokráte u Hynka, pozoruhodný román
Jaroslava Putíka Muž s břitvou. První
„vydání“ je samizdatové: v roce 1984 to byl
289. svazek Edice Petlice. V exilu vyšla ta-
to kniha v Kolíně nad Rýnem v Indexu ro-
ku 1986. Poprvé oficiálně v Českosloven-
sku byl román vydán v roce 1991 v nakla-
datelství Práce. U Hynka jej nyní zařadili
do edice 130 let nakladatelství Hynek, a tak
se patrně ocitl Muž s břitvou mimo Putíko-
vy spisy, jež u Hynka zahájili v roce 1996
vydáním románu Plyšový pes.

Putíkův Muž s břitvou vyvolal značný
ohlas v literární kritice již při prvním do-
mácím oficiálním vydání v roce 1991. Ro-
mán byl také přeložen do francouzštiny
(1989, Paříž, Editions Robert Laffont, S.
A.), španělštiny (1992, Barcelona, Penín-
sula), holandštiny (1994, Baarn, de Prom)
a němčiny (1995, Kolín nad Rýnem, Ver-
lag Kiepenheuer & Witsch, a 1997, Rein-
bek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch
Verlag). Román byl mnohokrát srovnáván
s jinými díly, připomínán v souvislosti
s románem Život a názory blahorodého pa-
na Tristrama Shandyho od Laurence Sterna
či Diderotovým Jakubem Fatalistou
a z české literatury s Haškovými Osudy
dobrého vojáka Švejka za světové války,
dílem Poláčkovým, Hrabalovým či Johno-
vým. Tuto řadu od Jakuba Fatalisty k Švej-
kovi připomínala i německá kritika, např.:
„»Der Mann mit dem Rasiermesser« ist,
wie Goethe über Diderots »Jacques le Fata-
liste« schrieb, »eine sehr köstliche und gro-
ße Mahlzeit, mit großen Verstand zuge-
richtet und augetischt«.“ Zdůrazňovala též
humoristickou rovinu Putíkova románu:
„»Der Mann mit dem Rasiermesser« ist ein
anthropologischer Roman in der Gestalt
des avantgardistischen mitteleuropäischen
Schmelenromans.“ Nebo jinde: „Die Lach-
muskeln des Lesers werden arg strapa-
ziert.“

Muž s břitvou je vyprávěn s nesmírnou
jistotou. Vyprávěcí polohy jsou několike-
ré: je zde ich-forma, takto vypráví synovec
hlavní postavy Jana Baudyše, na několika
místech je pak užito „opisu“ „autentic-
kých“ Baudyšových zápisků, převažuje ale
er-forma, to když synovec vypráví o svém
strýci. Tento synovec prožil pár příhod se
svým strýcem, holičem Janem Baudyšem,
a stává se tedy nejen vypravěčem, ale i po-
stavou románu - proto se zde prolíná er-
forma s ich-formou. Kromě toho, že před-
kládá čtenáři ich-formou své dětské vzpo-
mínky na strýce, dostává ještě roli sestavi-
tele a pořadatele Baudyšových písemných
záznamů. Je tedy jakýmsi editorem, nejed-
nou zdůrazňovaným: Putík plejádu vypra-
věčů českých románů obohatil o pozici

editora, který jakoby pouze utřídí a upraví
něčí zápisky a předloží je čtenáři.

Potom výrazněji vystupuje především
v reflexích, jimiž doprovází strýcovy zá-
znamy, rozšiřuje je o vědomí historické
souvztažnosti, komentuje v podstatě vše to,
co strýc - tedy postava románu - napsal. Ty-
to reflexe dosahují mnohdy vančurovských
obrazů, zejména z Markéty Lazarové, neboť
právě vkládají osudy jedince do vztahu
k ostatním lidem, ke společnosti a dějinám,
navíc je zde výrazná komentující pozice vy-
pravěče, který rovněž komunikuje se čtená-
řem; další aluze může být vedena směrem
k Pekaři Janu Marhoulovi, především ak-
centací podivínské a svébytné hlavní posta-
vy či výraznou obrazivostí uplatňující se
v próze. „Věci začínají ani nevíme jak, to
jest zpravidla znenadání: čiperové a hlavy
otevřené už vědí své, zatímco druzí teprve
otevírají ústa k otázce, a většina, jako vždy,
nechápe vůbec nic. Otázka otázek: odkud
měřit počátek věcí a příběhů, jak ustanovit,
kde začíná ono neodvolatelné teď? Při bliž-
ším zkoumání se rychle dostaneme k neroz-
pletitelnému řetězci příčin, následků, pra-
příčin a druhotných následků; věci velké
a nicotné přitom splývají vjedno, neboť co
je s odstupem času velké a co nicotné?“ (s.
5) A na konci zase: „Z moře zapomnění se
v našem líčení vynořují jen ojedinělé posta-
vy, především ty, které poznamenaly strý-
cův život nebo postrčily rotující kouli jeho
osudu jiným směrem, než kam se původně
rozbíhala. Někteří se do příběhu vedrali
svou osobitostí, jiní na sebe upoutali pozor-
nost jak ptáci křiklavým peřím, ovšem těch
pár českých ledňáčků s pigmenty kovových
barev, jaké měl colonel Žalud nebo paní
Červená, se úplně ztrácí v hejnech pilných
či líných, ale vždy hašteřivých a závisti-
vých vrabců, v hejnech anonymů oné na-
prosté většiny městečka a nakonec celého
světa, kteří jsou jakýmsi úradkem bohů od-
souzeni žít a zemřít nepoznáni a nepojme-
nováni, aniž jim to ovšem nějak vadí -“ (s.
265-6).

Jsou to až básnická vyjádření; nejčastě-
ji se drží vypravěč-editor obrazu biliárové
koule jako událostí života. Koule, postrko-
vána Velkým Hybatelem, se rychle ubírá
vytčenými drahami, ale proti této fatálnosti
je postavena existence falší, nerovností,
průvanů, prostě tisíce možných náhod, kte-
ré změní dráhu a přinášejí neočekávané dě-
je. Mezi určeností a nejistotou se ubírají ži-
votní příběhy Jana Baudyše a lidí okolo něj.
Je to jedna z velkých postav české literatu-
ry (je doprovázen dalšími výraznými hrdiny
- lékárníkem Pipotou, colonelem Žaludem
a jinými), na níž je ukázána smysluplnost
existence tzv. obyčejného člověka a záro-
veň nejistota toho, kdo má být považován
za velkého a kdo za malého člověka.

Jistě to není jen humoristický román,
naopak má několik poloh, byť mnohé pasá-
že jsou půvabné, většinou se v nich mísí
humor se smutkem. „Důstojník si najal
u Aloise Čuby nejlepší pokoj s výhledem
na několik borovic a kuželník a vydal se
neprodleně na hřbitov. Postál nad neupra-
venou mohylkou uprostřed kopřiv a lebedy
a okamžitě se vypravil za hrobníkem, aby
ho sešvihal za nedostatek úcty k mrtvé.
V poslední chvíli si uvědomil, že už není
v Kočinčíně, ale v rodné zemi, která nikdy
nezbožňovala důstojnictvo. Rozkřičel se na
hrobníka Očenáška, který nechápal, co se
děje, a odmítal uvěřit, že cizí důstojník na
něho křičí česky. Stál v pozoru ještě dlou-
ho potom, co důstojník Žalud odešel.“ (s.
64)

V Muži s břitvou Putík znovu otevírá
jedno z témat, které česká próza oživila
v 60. letech 20. století: vztah jedince a his-
torie. Román vznikl v 80. letech a Putík do
něj uložil myšlenku nezničitelnosti lidské-
ho konání (byť je okolím vnímáno jako
bláznivé či podivínské), pozitivního přístu-
pu k životu a především touhu po svobodě
a potřebu svobody.

Běh světa podle Putíka je podoben bili-
árové kouli, určenost je ovládána nečekaný-
mi změnami i prostým plynutím času. „Přá-
telé, stáří začíná v den, kdy dostaneme
strach odejít na nádraží!“ (s. 294) Putíkův
Jan Baudyš je symbolem pokusů, vítězství,
porážek, ale nikoli rezignací. Muž s břitvou
je velkým románem o ledňáčkovi mezi
vrabci. Putík favorizuje svět rozumu a hu-
moru, kterým vzdoruje omezenosti, ubo-
hosti i totalitě.

MICHAL BAUER

Příspěvek
k lepšímu poznání

díla
Zikmunda Wintera

V roce 1996 se konala v Rakovníku
mezioborová konference o díle Zikmunda
Wintera, pořádaná Ústavem pro českou li-
teraturu AV ČR, Muzejním spolkem krá-
lovského města Rakovníka a Okresním
muzeem Rakovník. Referáty na ní předne-
sené byly letos konečně vydány ve sborní-
ku Zikmund Winter (mezi historií
a uměním). Dva zde bohužel z neznámého
důvodu chybí, přesto však se jedná o velmi
zajímavý příspěvek k zhodnocení Wintero-
vy osobnosti.

Asi poměrně velký počet lidí si jeho
jméno pamatuje v souvislosti s historickou
prózou; méně lidí ho pak zná jako histori-
ka. A přece ve své době byl vnímán v obou
těchto podobách téměř rovnocenně -
a značně rozporně. K obnovení tohoto po-
hledu přispívá zmiňovaný sborník. Sešly se
v něm práce historiků i literátů (substan-
dardně i práce o výtvarném umění a kine-
matografii Winterovým dílem inspirované,
ačkoli k ústřednímu tématu konference ma-
jí hodně daleko).

Zajímavé je vzájemné srovnání jejich
prací. Ukazuje se zde značný rozdíl v pří-
stupu. Historici se v prvé řadě soustředili
na podhoubí, z něhož Winterova badatel-
ská osobnost vzešla, a na srovnání se sou-
dobými vědeckými přístupy. Odhalují,
proč bylo jeho dílo ve své době přijímáno
dosti rozporně. Mimo jiné nám tím umož-
ňují vhled do soudobé epistémy, neboť si
velmi podrobně všímají diskurzních pravi-
del, která v tehdejší vědě vládla. Literární
vědci zase kladou důraz na rozbor Winter-
ovy poetiky a na její působení na pozdější
období či srovnání s nimi. Nejsem si jist,
zda to postihuje rozdílnost obou oborů ne-
bo zda se jedná o náhodu. V obou přípa-
dech se ovšem nejedná o neporušitelné pra-
vidlo, nýbrž spíše o převažující tendenci.
O využívání jeho historických prací a me-
todologie dnes se zde ale přece jen mluví
podstatně méně a poměrně neurčitě, stejně
tak jako o jeho vztazích k soudobému lite-
rárnímu kontextu.

Značně rozkolísané je pak hodnocení
Wintera z hlediska kvalitativního i z hle-
diska jeho přínosu pro rozvoj české vědy
a literatury. Bývá většinou chválen až ado-
rován, nechybějí ale ani hlasy skeptické,
které mluví o jeho přeceňování. Podobně
i jiné problémy, které se váží k jeho tvorbě,
bývají prezentovány značně rozdílně - na-
příklad vztah historika a beletristy v jeho
díle. Sborník se čtenářům tak stává nejen
vítaným přísunem informací, ale také pod-
nětem k zamyšlení. Napadá mne srovnání
s Winterovou beletrií, která se ve své nej-
zajímavější části vyznačuje nejen věrností
k faktům, ale i ironickým nadhledem a ur-
čitou zlomkovitostí, která dává čtenáři
možnost vybírat si ze sdělených informací
ty, které považuje za relevantní, zvolit si
úhel pohledu, který mu nejvíce vyhovuje,
a doplnit do celkového obrazu i leccos
vlastního.

Nejsem historik a nevím, kolik jiné te-
matiky by bylo v souvislosti s Winterem
možno zpracovat. Z hlediska literárního je
škoda, že si žádný z příspěvků nevšiml blí-
že Winterovy návaznosti na realistickou
prózu, a naopak jeho vlivu na ni. Zcela zře-
telně z ní vycházel. Na jedné straně ji do-
váděl ad absurdum příklonem k dokumen-
tárnosti, na straně druhé ji - i když v sou-
vislosti s touto tendencí - některými pro-
středky, jako je například podoba autorské-
ho subjektu, překonával. Oběma přístupy
pak tento přítel faktů pravděpodobně nevě-
domky přispíval k jejímu rozkladu. Zřetel-
né je zde směřování k literatuře faktu, ale
paradoxně i předzvěst experimentální pró-
zy. Domnívám se, že právě to může sloužit
mimo jiné jako ilustrace imanentních dění
v literatuře, toho, jak umělecký směr sám
sebe zevnitř popírá i proměňuje, aniž by se
jednalo o přímý střet rozdílných názorů na
tvorbu.

Omlouvám se autorům příspěvků, že
jsem se ani jedním z nich jmenovitě neza-
býval. Nerad bych jediného stavěl do po-
předí; všichni prokázali značnou erudova-
nost i cit pro zhodnocení materiálu. A za-

bývat se všemi - na to zde, bohužel, není
prostor.

ZDENĚK SMOLKA

United „Field“ Theory
Byla tvorba T. R. Fielda jen zvláštnůst-

kou pro snoby náchylné k tvorbě kultů víc
než děti k rýmě, nebo je možné v jeho tex-
tech hledat nějakou významnější a trvalejší
inspiraci pro českou literaturu?

Obsáhlá publikace nakladatelství Pase-
ka Kosočtverce na ohradách nabízí dosud
„nejúplnější soubor díla básníka“, jak se
uvádí v ediční poznámce Petra Kovaříka,
který knihu uspořádal s pečlivostí a znalos-
tí materiálu ne vždy dnes obvyklou. Poskytl
tak čtenářům možnost sledovat genezi i va-
rianty autorovy poetiky. Zároveň umožnil
položit si otázku po smyslu a váze Fieldovy
tvorby vážněji než kdykoliv předtím, a to
nikoliv tváří v tvář ctihodné publikaci s fo-
tografiemi a množstvím dokumentárního
materiálu hodným zaprášeného klasika, ale
právě onomu souboru textů, které ve své
postupnosti odhalují množství kontrastů
a kladou řadu otázek.

Pokud bych soudil Fieldovu poetiku ze
znalosti nejstarších sbírek z třicátých let,
přikláněl bych se zřejmě k názoru, že to,
s čím se setkávám, je limitováno svou do-
bou a s ní se má prolomit do zapomnění.
Mám před sebou tu vtipnější, tu méně vtip-
né glosy k již minulé každodennosti, s níž
mne spojuje jen znalost jmen těch, o nichž
se autor zmiňuje (Teige, Kuděj atd.) a vy-
čtené souvislosti dobového kontextu. Afo-
rismy a hříčky, tu a tam nějaká bizarnost -
celkem málo na to, aby byl založen věrojat-
ný vstup do nějakého dosud nevídaného
fiktivního světa.

Fieldova poetika se však vyvíjela. Už
texty ze sbírky Lomikel na dlásnech posky-
tují mnohem použitelnější klíče k dosud
skrytým novým obzorům, na nichž se rýsu-
je docela originální svět. Nová, neslýchaná
slova signují jeho přítomnost, alternativní
varianty stvořené skutečnosti vynořující se
z tajemných pojmenování (Lomikel, dlásna
či pustorálek). Jejich význam je primárně
určován zvukem, který je stejným dílem
směšný jako zlověstný. Bizarní existence
boha kanálů se rodí ze zdánlivě známého
a zároveň nedešifrovatelného souboru sla-
bik. Stejně znepokojivá jsou třeba dlásna -
místa propadlých hrobů, znepokojivá jako
prostor i jako zvuk. Báseň Žalobej je celá
konstruována z novotvarů připomínajících
zvukem tu staroslověnštinu (neoslyš ny), tu
jejího prapředka - sanskrt. Fieldova řeč
vzniká jen někdy tvořením zcela nových
slov, většinou jde o hláskové posuny a zá-
měny v běžných slovech novočeských. Vý-
sledek připomíná starobylou sakrální řeč,
zcela oddělenou od aktuální skutečnosti.
Užívání běžných slov zkomolených do po-
doby neznámého jazyka však navrací výpo-
věď konkrétní non-fiktivní skutečnosti. Vy-
tváří se tak zvláštní efekt kolísání mezi ja-
kýmsi mytickým světem tu a tam se přelé-
vajícím do každodenní reality, která je dru-
hým pólem Fieldových textů. Lze si po-
všimnout, že toto oživování neživého, a na-
opak odhalování živému možnost smrti, je
jedním z jednotících principů celé sbírky.
Mnohokrát se tu objevuje motiv smrti, po-
hřbívání, hřbitovů (Nápis na starém krema-
toriu, Dobřanské mordochium, Rudolf Me-
dek, Kolumbovo vejce atd). Na druhé stra-
ně se objevuje motiv Lomikela vstávajícího
z hrobu, vstupujícího do světa, zaříkávání
mrtvého, jež má být oživeno. Skutečnost se
propadá do smrti a alternativní bizarní svět
mrtvých vstupuje do každodennosti. Pole
ne-bytí a pole bolestného bytí jsou spojeny
v plynoucí skutečnosti.

Konkrétní skutečnost byla původním
východiskem Fieldovy tvorby, konkrétní
události či osoby glosoval ve svých verších.
Postupně se však tato realita začala jako by
deformovat, stávat se nečitelnou, paradoxní
- jak je například vidět z textu Petr Bezruč
ze sbírky Lomikel na dlásnech: „(...) a pak
támhle někde ňákej taky vod pošty, jenže
bez ruk, má prej psát moc krásný básně no-
hama.“ Promluva dámy vracející se z lite-
rárního kroužku YWCA demonstruje zpla-
nění hodnot a banalitu konkrétního bytí. Ja-
ko by tu Field anticipoval pozdější experi-
menty Skupiny 42 s literárním zachycením
této bezbřehé stále tekoucí všednosti, v níž
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vše má jen zlomkovou hodnotu právě uplý-
vajícího přítomného okamžiku. Fieldův po-
stup se však od pokusů Skupiny 42 liší.
Skutečnost není analyzována a popisována
ve svém toku, ale je vnímána jako dějiště
hrůzných mýtů, banalita se prolíná s děsi-
vými božstvy, realita je deformovaná a plná
nebezpečí. Alternativní svět oživených mrt-
vých smazává právě onu problematickou
výhodu míjení a zapomínání, protože mrtvé
a minulé se stále vnucuje do aktuálního svě-
ta ohrožovaného smrtí. Do alternativního
pole oživovaného ne-bytí transponuje autor
traumata skutečnosti, aby je odsud nechal
vracet konkrétní, děsivě se mající k světu,
jako onen Poeův Anděl pitvornosti.

Field se tu počíná jevit už ne pouze ja-
ko své době náležející tvůrce aforismů a ča-
sových veršíků, ale jako citlivý reflektor
svého historického horizontu, který ve
svém díle rozkrývá drama člověka v čase
banality a vulgarity.

Není tedy divu, že se Lomikel na dlás-
nech stal nadlouho posledním editovaným
autorovým textem a většina dalších otiště-
ných v souboru pochází z Fieldovy pozůsta-
losti. Autor toužící po autenticitě, a svým
způsobem k autenticitě každého životního
projevu fatálně vázaný, nemohl oficiálně
uspět v epochách, jejichž příchod svým způ-
sobem anticipoval v některých svých bás-
ních. Na druhé straně kolektivní newspeak
poúnorové české společnosti dával jeho
tvorbě novou inspiraci. Přijaté emblémy, ofi-
ciální rituály i osobnosti reprezentující toto
trvalé znehodnocování skutečnosti vracejí na
jedné straně Fielda k přímočaré epigramatič-
nosti, na druhé přivolávají na svět nové vari-
anty jeho hry s alternativními světy.

Fieldovy texty nejsou tedy jen hříčkou
pro ty, co svou vzdělanost odvozují od zna-
losti kdejaké obskurní bizarnosti, či ty, kdo
potřebují mít svého kultovního autora, ale
stávají se docela vážnou součástí moderní
literatury, kde nepochybně stojí velmi čest-
ně vedle všech, kdo zobrazovali skutečnost
dvacátého století jako problematické místo
k lidskému pobytu a odkrývali hrozivé hlu-
biny toho, co se nazývá všední každoden-
nost. Je dobré, že se tedy soubor objevuje
v maximální kompletnosti a výborně zdo-
kumentován. Na druhé straně, aby nebylo
příliš akademického mudrování, čtenář let-
mo listující se bude dobře bavit objevova-
nými paradoxy, pointami, vtipem - i když,
marná sláva, z té legrace často běží mráz po
zádech.

Kniha je graficky čistě provedena,
i když užití Fieldovy kresbičky cihlově čer-
veného Lomikela na olivovém pozadí vzbu-
zuje různé asociace. Lomikel vypadá jak
rozzuřený Čapajev a podkladová barva při-
pomíná slavnostní uniformy Rudé armády.
Možná to byl záměr, ale potenciálního ku-
pujícího tato barevná kombinace asi odpu-
dí.

VLADIMÍR PAPOUŠEK

Básníci kamení
Motiv kamene jako zvláštní hrůzostraš-

né, neumírající bytnosti, čehosi neidentifi-
kovatelného, tvrdého, úzkost budícího, pro-
následuje moderní poezii od dob Holanova
Kameni, přicházíš. Zajisté se stal již stejně
stereotypním, centrálním motivem součas-
né poezie, jako je třeba čas, touha, ticho,
světlo, bytí, nebytí. A ovšem další abstrak-
ta plnící zejména jakousi meditativní lyriku
básníků, kteří parafrázují právě Holana, Ha-
lase a zlatou školu třicátých let vůbec.
A přitom Václava Černého ještě titul Hola-
novy ranější knížky překvapil: „(symbolic-
ký název) naznačuje ti..., že podle básníka
těžkou, bezduchou hmotou světa pohnout
lze.“

Ale nedivme se: Těžko lze asi psát mo-
derní poezii v Čechách a vyhnout se tak
Holanovi a Halasovi, zapomenout je, jako
se zapomínají sny.

„Neoklasicistní“ - plné „návratů“ - ten-
dence v devadesátých letech jsou navíc dos-
ti legitimní: jak dokazuje např. Reiner, Tro-
jak, Stöhr, Kuběna, Jirous, Krchovský, ale
také kontroverznější Kasal (a nejen ve svém
Jámu). Například u Reinera či u Krchov-
ského působí dvě opačné síly: cesta k řádu
(vázaný verš, rýmy) a cesta od řádu (dialek-
tismy, vulgarismy, ba pornolálie), jejichž
konečný účinek je často ohromující (ač
místy křečovitý).

Jinou cestu si ale zvolil již například
Vladimír Křivánek či Markéta Hrbková,
jež v nakladatelství Cherm vydala sbírku
Stíny světla. Zatímco u Křivánka se nám
může zdát, že se v jeho díle kromě vlivu
Skácelova a Holanova odráží i formální po-
stupy a výrazové prostředky generace sedm-
desátých a osmdesátých let (zejména Ši-
mon), u Hrbkové nalézáme spíše stopy jaké-
si barokní metafyzičnosti vsazené do kon-
textu stylových prostředků vrcholných jevů
poezie dvacátého století (kromě zmíněných
Holana a Halase ještě např. Jiří Orten).

S Ortenovými Elegiemi Hrbkovou sbli-
žuje i jakýsi nutkavý pocit úzkosti a násled-
né překonání úzkosti odvahou a odpouště-
ním („Odpouštím otázkou, již zodpovědět
nemohu“), vědomí nejistoty, nutnost „orte-
novských“ otázek: „Co dáno je nám ještě
říct, aby se ticho nezlomilo?“ „Žils nebo ne-
žils? / Kdo jsi a v co se měníš? / Čeká tma
na tebe, anebo je tvůj skon?“ „Co bude po
smrti?“ ptá se Hrbková tam, kde Ortenovo:
„Co pochopíme tam? Co se tam nerozpadá?
/ Co i tam umírá? Co i tam věčně padá?“
Ano, motiv pádu, významný v Ortenových
Elegiích, hraje u Hrbkové také velmi vý-
znamnou roli: „Obrana se proměnila
v pád.“ Hrbkové „Pád rozpadal se“ přímo
evokuje Ortenovo slavné „pád zdál se nepa-
dat“. I Hrbkové imperativ: „je třeba jít
a hladit ztuhlou zem“ a vůbec motivy černé,
zraněné země: „Korunu králi a černou
zem.“, „Blažený stesk, co v tobě zní, / vra-
cí se domů v temnou zem / v nezvučné
chvění proměněn.“ evokují ono Ortenovo:
„podobám se již králi / zašlého království“,
„rozsviťte svíčku; tak; a modlete se za zem,
/ aby ji prosinec nezkrušil příliš mrazem, /
aby jí duben dal, co květům náleží, / aby jí
byla noc praporem na věži, / jenž vlaje do
světla, když nastává čas hvězd, / aby ji mi-
lenci chválili za bolest.“

Stejně jako Ortenovy Elegie se Hrbkové
básně odehrávají v jakémsi abstraktním
prostoru: světlo a tma, čas („Temnění času
v bezčasí“), bytí, slovo, věčnost, ticho
(„Zasuté ticho pod dnem pádů / chce poko-
řit se bez poklon. / Je ticho, které tuší tón.“
a také již zmíněný kámen: je třeba „sunout
kámen do noci // A noc se dívá. / Co mně
tady zbývá? / Sledovat ten kámen z úbočí.“
I abstrakta navzájem protivná mají zdůraz-
nit napětí básně, verše s takovou dialekti-
kou působí však poněkud modelově a pate-
ticky. (Samotný název sbírky je skoro hege-
liánskou syntézou dvou abstraktních anto-
nym formou genitivní metafory.) Hrbkové
navazování na určité básnické tradice, ale
i přehojného užití abstrakt si všímá i Vladi-
mír Křivánek (jako autor doslovu). Má bez-
pochyby pravdu, že v básních, které se zda-
jí být metafyzičtější než metafyzika a mra-
morovější než mramor, vylézá přece jen na
povrch onen maličký, ustrašený básnický
subjekt se svými pocity „existenciální neji-
stoty“. A možná že tento vnitřní svět, který
se zdá klasicistně nepohlavní, může být
atraktivní právě proto, že ohrožení a úzkost
v něm jsou obecné a nemají konkrétní po-
dobu. Jsou to snad lidské pocity, navíc zá-
važné svou naléhavostí, však zdají se být
příliš modelové, mramorové jako náhrobek.

Nechceme však vytýkat sbírce jistý ne-
dostatek tzv. „novosti“, shledávat ji „příliš
tradiční“, což by byl kritický postoj, proti
kterému do jisté míry oprávněně brojí Eliot
v eseji Tradice a individuální talent (1920).

Je samozřejmě již dáno v novodobém
kontextu euroamerického myšlení o litera-
tuře, že, jak píše Eliot, „s uspokojením
prodléváme u toho, čím se básník liší od
svých předchůdců, zvláště těch bezpro-
středních“. Na druhou stranu je však prav-
da, že tento postoj nalézáme pouze u po-
učeného, odborného recipienta, většina čte-
nářů či posluchačů poezie - navzdory lite-
rární osvětě - je esteticky uspokojena pře-
devším tím, co je tzv. srozumitelné, co je
psáno v laikům známých jazycích, co odpo-
vídá jejich představám o „poetičnosti“. Ona
antropologická potřeba hledání nových
tvůrčích jazyků, která člověku jeskynnímu
umožnila tvořit, je asi poněkud skryta v nej-
starších sférách mozkových.

Jistý prvek návaznosti a vřetězení se do
tradice české poezie je pro českého básníka
nutný. Neboť díky historickému vědomí, pí-
še Eliot, „si autor velmi ostře uvědomuje
své místo v čase, svou současnost“. Toto
vědomí však nesmí ospravedlňovat patetic-
kou, mramorovou strnulost, neboť strnulost
nevytváří energii mezi osobitostí díla a jeho

přizpůsobivostí (= také respektem) vůči tra-
dici.

Podle Eliota musí být básník „posuzo-
ván měřítky minulosti“. Spíše však jde
„o soud či srovnání, v němž se dvě věci po-
suzují navzájem. Pouhým přizpůsobováním
vlastně umění popírá samo sebe - naprosto
přizpůsobivé umělecké dílo by nebylo no-
vé, a tudíž by přestalo být uměleckým dí-
lem.“ I onen prvek osobitosti, odlišnosti dí-
la, „osobitosti jeho emocí“, píše Eliot, je
přece dosti problematickým: „Vyhledávání
nových lidských emocí, abychom je mohli
vyjádřit, je vlastně jedním z omylů básnic-
ké výstřednosti.“

Pro Eliota proto není poezie „výlevem
emocí, ale únikem od emocí, není vyjadřo-
váním osobnosti, ale únikem od osobnosti“.
„Ovšem jenom ti, kdo mají osobnost a emo-
ce, vědí, co to obnáší, chceme-li jim unik-
nout.“ „Umělecká emoce je neosobní.“

Nemusíme však líčit nesmyslnost a ab-
surdnost toho, když se z výše uvedeného
důvodu vytýká mnohým básníkům „příliš-
ná osobnost emocí vyjádřených v díle“. Co-
pak jsou emoce například již zmíněného
Kasalova Jámu, sbírek Správcové (kteří pí-
ší velmi „osobně“) nějak nové - tedy ne-
pravdivé a vykonstruované?

Kasalovy básně mají bezpochyby v so-
bě aspekt onoho historického vědomí, stej-
ně jako u Správcové nalezneme nutnou ná-
vaznost třeba na Dykovu Milou sedmi lou-
pežníků. A Jám, jenž je do jisté míry bás-
nickou interpretací Máchovy básně, přesto
nečpí po mramoru. (A byl tak nový, že řada
odborníků nevěří, že se vůbec jedná o poe-
zii.)

Lze tedy významnou návaznost na tra-
dici české poezie u Markéty Hrbkové pova-
žovat za nedostatek? Ne. I jaksi stereotypní
užití jazykových prostředků není samo
o sobě ještě prohřeškem. Záleží totiž na „es-
tetickém weltanschaung“ toho či onoho čte-
náře.

Ale ona metafyzická univerzálnost dění
v jejích básních, ono dialektické techné,
onen nedostatek energie novosti může budit
dojem, že to modelové spojení osobitosti
a přizpůsobivosti neproběhlo - můžeme-li
soudit - tak, jak by mělo. A přizpůsobivost
zvítězila nad osobitostí tak, jak se často dě-
je v básních mnoha českých básníků mlad-
ší a střední generace.

ONDŘEJ MACURA

Vně lebky (sám uvnitř)
Kdybych se měl zpovídat z toho, které

tři knihy bych si vzal na neobydlený ostrov,
řekl bych: Haškova Švejka a Beckettova
Murphyho (o té třetí, která se vždycky říká
na prvním místě, nemá cenu se zmiňovat; je
to tak dobře, Pane můj?). Švejk i Murphy se
pro mě vzájemně doplňují a vytvářejí jedi-
nečný pohled na končící se lidský experi-
ment na jedné malé, nezajímavé planetě
(oba autoři to dobře věděli, a přesto našli
v sobě sílu geniálně popsat lidského tvora
ve společnosti jiných lidských tvorů). Při-
tom mě nenapadlo, že by i Samuel Beckett
psal někdy poezii. Nakladatelství Triáda,
které v edici Delfín vydalo jako její sedm-
náctý svazek pod názvem Poèmes / Básně
dvacet časopisecky publikovaných básní
Samuela Becketta z let 1937-1988, zrcadlo-
vě ve francouzštině a v českém překladu
(1999), překladatel a autor doslovu Jiří Pe-
lán, redaktor Robert Krumphanzl a Adriena
Šimotová se svými kresbami (jakýmisi va-
riacemi na Rorschachův test) mě donutili se
zastydět a začervenat (kniha by asi nevyšla
bez sponzorů, jimž náleží čest - ta člověka
vymezující truchlohra, kterou se dnes ani
„nevyplatí“ pěstovat).

Píše Beckett: jí tichý akt / zkušené póry
dobrácký úd / svolnost ne moc pozvolnou lí-
tost ne moc dlouhou nepřítomnost / ve služ-
bě přítomnosti / pár blankytných cárů v hla-
vě odumřelé koutky srdce / všechen ten po-
zdní půvab tichnoucího deště / v srpnovém /
soumraku // jí prázdné / jeho očištěného /
od lásky. (1937-1939) Tak nějak si předsta-
vuji teorii K. Pribrama: Někdo stojí za
dveřmi a na vás míří jen jeho ukazováček,
průzkumník „nějaké“ ruky, ale vy jste
schopni přes něj „poznat“ onoho neviděné-
ho. Neboť v prstu jsou zakódovány všechny
informace, které vám pomohou vyvolat ob-
raz návštěvníka. Tak i Beckett ve své poezii
popisuje v atomizované abstrakci jednotli-

vosti, které vám (u mě to funguje) po pře-
čtení pomohou rozvinout jasný obraz celku.
Že to vlastně dělají všichni tvůrci? Ano, po-
koušejí se o to, zadýcháni, zpoceni armáda-
mi písmenek; pokusy nesčetné, leč většinou
marné. Přitom si Beckett jen trošku „zabás-
nil“ - např. u básní, které jsou „jádrem“ té-
to knihy, při a po psaní Murphyho (1934-
1938) a před Wattem (dopsaným na konci
války; tento důležitý, zatím v Čechách ne-
vydaný román připravuje na letošní rok Ar-
go).

Začíná-li Murphy větou: Slunce, nema-
jíc vyhnutí, svítilo na vše při starém, a kon-
čí-li: Zavírá se!, není už v tom řečeno vše
o našem světě a o nás v tom světě? Kolika
českým tvůrcům se naskytla v jejich díle
šance dostat se až na dřeň, až k morku
(a přitom neztratit schopnost „být čten“).
Hrabal, méně Holan a ještě méně Halas?
(Tady si nemohu odpustit poznámku o No-
belově ceně: Neustále zmítán protichůdný-
mi pocity - uspokojením z druhé Nobelovy
ceny pro naši zemi a přiznáním si její ne-
příliš ryzí kvality, neboť J. Seifert nebyl
a není světový autor, neposunul svou tvor-
bou nikam nic a jeho osobní postoje jsou
v této věci irelevantní. Bohužel udělování
cen za literaturu se někdy řídí politickými
potřebami, je třeba si to už konečně při-
znat.) Na rozdíl od spisovatelů a básníků
máme výtvarníky, kteří výše jmenovanou
schopnost mají (je to samozřejmě i dáno
tím, že výtvarné umění je jiným způsobem
srážky s realitou s jinými „posrážkovými“
následky). Adriena Šimotová se kongeniál-
ně (jak to slovo nemám rád) vyrovnala
s Beckettem, ale obdobně bych si dovedl
představit např. Boštíka, Malicha, Kolíbala
a nakonec i Koláře.

Doslov překladatele J. Pelána by se mo-
hl stát jakýmsi jádrem beckettovské mono-
grafie, která u nás chybí. Co mě trochu mr-
zí, že právě poezii je věnováno minimálně
místa, jako by i Pelán chtěl zdůraznit, že ta
v Beckettově tvorbě není podstatná. Stejně
tak není pro mě zcela jasné, kolik vlastně
sbírek a básní Beckett napsal (překladatel
vycházel z vydání z roku 1999, já jsem měl
v ruce knihu Poèmes suivi de mirlitonnades
/Paris 1978/, která obsahuje i básně podo-
bající se japonskému haiku). Mimochodem,
ani pro mě nejsnáze sehnatelná biografie -
Marek Kędzierski: Samuel Beckett, Wieda
Powszechna 1990 - se příliš poezií nezabý-
vá, a když, tak spíše sbírkou Echo’s Bones,
která časopisecky uveřejněné básně před-
cházela. O nich (na příkladu básně Mou-
cha) mluví jako o nové lyrice vycházející
z tradic symbolismu. Trochu mě mrzí, že
v závěru knihy (k tak kvalitnímu doslovu)
není připojen seznam Beckettova publiko-
vaného díla, pak také seznam u nás vyda-
ných knih (hry Slova a hudba, Cascando
a Chladnoucí popel v jednom svazku pro-
dávala Dilia ve své prodejně na začátku Ce-
letné ulice za 10 korun ještě v roce 1982)
a nejdůležitější beckettovská sekundární li-
teratura. Z polské monografie jsem se např.
dozvěděl, že od roku 1976 vychází Journal
of Beckett Studies (se kterým má co do či-
nění „beckettolog“ James Knowlson), že
probíhají beckettovské konference a že S.
B. napsal libreto Neither k opeře Mortona
Feldmana (což pro ty, kdo znají Feldmanův
život a dílo, znamená, že svět se „děje v řá-
du věcí“)...

Že bych opravdu nebyl s ničím nespo-
kojen? No - cena za knihu je poněkud vy-
soká, což by mohlo opět odkazovat na Bec-
kettem obývaný životní prostor, na absurdi-
tu, ale z toho nemohu nakladatele obviňo-
vat. Co mi je však opravdu líto? Že se toho
nedožil a nemohl k tomu něco napsat Petr
Pujman, dle mého náš jediný opravdový
Beckettův student. Jenže to by pak vůbec
nebylo absurdní...

JAKUB ŠOFAR

Sdílená radost
z mystifikace

Philip Roth se v knize Operace Shy-
lock (Hynek 1999) zabývá problémem
identity. Jsou tu vlastně dvě - identita spiso-
vatele a identita židovského národa -
a v knize se jejich pojetí vzájemně proplétá,
ovlivňuje a deformuje.

Autor, který v době vydání knihy už
měl na svém kontě přes dvacet titulů, ví sa-
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mozřejmě o identitě spisovatele své. Publi-
kované knihy začínají žít vlastním životem,
myšlenky jsou vykládány protichůdně ane-
bo - což je horší - jsou propůjčovány k nej-
různějším kampaním či ideologiím. Toto
subjektivní pojetí díla, kterému těžko lze
zabránit, se přenáší zpětně na autora a vy-
tváří mu často identitu či „image“, o které
původně vůbec nestál.

Tato problematika je v Operaci Shylock
vyvedena do tragikomické absurdity: Ne-
jen, že se manipuluje s vypravěčem - spiso-
vatelem (v knize vystupuje pod svým sku-
tečným jménem jako Philip Roth) a jeho dí-
lem, hranice jsou posunuty ještě dál - na
scéně se objevuje maniakální dvojník
a jmenovec, který se za autora vědomě vy-
dává a využívá jeho publicity ke svým pa-
ranoidním politickým ambicím. Tato situa-
ce vytváří prostor pro bezpočet otázek - od
právnických (je vůbec trestné vydávat se za
někoho jiného?) přes morální a etické, až
k hluboce psychologickým, kdy pravý autor
začne sám postojů svého dvojníka vědomě
využívat.

Jeho přesvědčení, že se jedná o hru,
z které lze kdykoliv vycouvat, se však pro-
nikavě změní ve chvíli, kdy obdrží od poli-
tických příznivců svého nepravého dvojče-
te šek na podporu absurdního diasporického
programu. Je pro Rotha příznačné, že si tu-
to scénu dokonale vychutná s využitím nád-
herného citátu jiného génia změny rytmu -
F. M. Dostojevského, jehož vliv je ostatně
na celé Rothově tvorbě v dobrém slova
smyslu patrný. Mimochodem - půdu pro
podobné zvraty děje si Roth připravil už
v úvodních kapitolách svými úvahami o kr-
kolomných zápletkách reálného života ve
srovnání s knižní tvorbou.

Zajímavou paralelu k hlavní ose příbě-
hu nabízí Roth svým přístupem k identitě
židovství. I z ní by vypravěč nejraději vy-
klouzl, i tady cítí, že je mu jako příslušníku
jistého národa vnucováno určité chování,
postoje, ideály, přesvědčení a charakterové
vlastnosti, které nemá, které jsou nesmysl-
né, nelogické a o které vůbec nestojí. Přes-
to není úniku a podobně jako je vypravěč
vtažen do absurdní individuální hry smrtel-
ně nemocného maniaka, stejným způsobem
je vmanipulován i do rolí všežidovských,
přičemž tyto dvě linie příběhu se v závěru
knihy slévají, když se ukáže souvislost
s machinacemi izraelské zpravodajské služ-
by.

To všechno je pojato jako dynamicky se
rozvíjející příběh bezmála thrillerového
charakteru s množstvím filozofických pasá-
ží, přičemž se ale jakékoliv místo v knize
může okamžitě a bez předchozího varování
proměnit v neuvěřitelnou grotesku a pusto-
šivou ironii. Mystifikace jde přitom tak da-
leko, že v epilogu autor s vážnou tváří pate-
ticky prohlašuje, že původní závěrečná ka-
pitola musela být vypuštěna s ohledem na
přísně tajené zájmy Mossadu.

Přestože se mi kniha velmi líbila a roz-
hodně ji doporučuji koupit a přečíst; měl
bych k ní dvě chabounké výhrady: Za prvé
mi vadilo psychopatologické zabarvení vy-
pravěčova dvojníka. Bylo by mi milejší,
kdyby jeho pohnutky pramenily z čistě po-
litického přesvědčení. Zdá se mi, že choro-
myslnost je v literatuře poněkud levný pro-
středek, jak si pomoci se zápletkou a zvýšit
pozornost, a přitom z existenciálního hle-
diska postav nic neřeší.

Druhá výtka je vyloženě subjektivní:
myslím, že autor mohl poněkud přibrzdit
své cválající úvahy - občas se opakuje
a místy je až nesrozumitelný.

S tím však naopak zase souvisí i jedna
veliká přednost: Philip Roth dopsal knihu
začátkem devadesátých let, tedy těsně před
dovršením šedesáti let. To jest ve chvíli,
kdy sice byl na vrcholu tvůrčích sil, ale zá-
roveň už mohl hodit za hlavu své někdejší
plány, cíle a tužby. Měl už za sebou složité
útrapy zdravotní, osobní i tvůrčí - a samo-
zřejmě i úspěchy, které se však často zase
proměnily v traumata jiného druhu. V tom
vystřízlivění z někdejších nadějí a iluzí,
v tom oproštění od křečovité upracovanosti
a snaživosti se však paradoxně nachází
uvolněná lehkost a krása. Autor se evident-
ně dobře baví a občas se baví vyloženě sám
pro sebe - asi tak nějak, jako když dobrý vo-
ják Švejk řekne kočce nadporučíka Lukáše:
„Máš tři dny kasárníka, abtretten.“ (Příliš
krkolomná paralela? Philip Roth se konec-
konců sám vědomě hlásí k dědictví Haška,
Kafky a středoevropského pojetí ironie vů-

bec, a i v této knize to dává znát.) Čtenář
pak sice občas zůstává tak trochu mimo hru,
ale i tehdy se na něj přelévá autorova čistá
rozkoš z imaginace a rozvíjení zápletky.

Svou zásluhu na čtenářském zážitku má
i překlad manželů Pellarových, který je do-
statečně nenápadný, a přitom se dokáže vy-
pořádat s Rothovými občasnými jazykový-
mi novotvary (vymajznout, Pipik, krafy
atd). Jako problematické se snad může jevit
ponechání anglického výrazu u jména Shy-
lock - v rozporu s pravidly psaní židov-
ských jmen, která jsou jinak v knize dodr-
žována. Jedná se samozřejmě o postavu la-
kotného obchodníka Šajloka z Shakespea-
rova Kupce benátského, který je podle jed-
né z postav knihy hlavní prapříčinou ne-
spravedlivě vytvořené identity židovského
národa a následků s ní spojených.

KAREL FRANCZYK

Třikrát třikrát třikrát...
atd.

Nestává se tak často, aby původní staro-
věké památky byly překládány z originálu.
Většinou se převezme do angličtiny nebo
němčiny přeložená edice, která může mít za
následek určité zkreslení. O to víc je zají-
mavá knížka Triadických výnosů irských
(Trecheng breth Féni), kterou pro naklada-
telství Triáda (pro koho jiného taky, když
jde o triády) připravil, přeložil, okomento-
val a bibliografií doplnil Daniel Samek. To,
že jde o překlad ze staroirštiny, je nasnadě.
Samek se opírá o edici Kuno Meyera z ro-
ku 1906, zároveň uvádí i do latinky přepsa-
ný irský originál triád, po vzoru textů vydá-
vaných Irish texts society už od roku 1899.

Sbírka irských triád byla poprvé zapsa-
ná ve druhé polovině 9. století a dodnes ne-
ztratila svou působnost. Co jsou vlastně -
krom toho, že víme, že hovoří o třech vě-
cech, na něž nemá člověk zapomínat - tria-
dické výnosy? Jsou to zákony, přísloví ne-
bo básně? Je to antologie? Jaký je pro dneš-
ního člověka, vzdáleného tisíc let, význam
těchto výnosů? Soubor sám na tyto otázky
odpověď nedá, ani ho nezajímají. Žije vlast-
ním, někdy ne zcela pochopitelným živo-
tem. Jeho nesnadným zařazením kamkoliv
si můžeme možná vzpomenout na starozá-
konní Přísloví nebo na knihu I-ťing. Všech-
no to jsou ale naprosto rozdílná časová ob-
dobí i kultury, byť třeba v současnosti splý-
vající v jednu ohromnou masu minulosti.
Irsko devátého století bylo uprostřed dvou
vzájemně se ovlivňujících názorů na svět -
z jedné strany přicházející křesťanství
a z druhé strany mytologie plná trpaslíků,
poskakujících menhirů na místech, kde je
zlato, a obřích kanců z Druim Leithe. Tria-
dické výnosy s touto rozdvojeností zcela
suverénně zacházejí, i když je místy jasné,
že křesťanská kultura bude životnější. To je
patrné i z triadických výnosů, z nichž ně-
které jsou jakoby podstrčené - triáda číslo
128 mluví o třech požehnaných místech, ji-
miž jsou zvon, žalm a synod. Všechna tři
slova ve srovnání s originálem mají jasný
latinský původ: clocc, salm, senad. Navíc
zvon (podle Samkovy poznámky) znamenal
pro původní „pohany“ narušitele zvukové
harmonie světa a jeho zvuk byl vnímán jen
jako hluk. I přes toto nenásilné násilí nejsou
triády náboženským agitátorstvím. Ba co
víc, důsledně se mu vyhýbají a přinášejí
úlevu v moudrosti, která je platná i dnes.
Například tu, že tři přední neřesti jsou lako-
ta, žravost a chlípnost. Co na tom, když do-
myslíme do důsledku, že mudrosloví vyšlo
z toho, aby varovalo před existujícím hul-
vátstvím a prasectvím, lidé se natolik ne-
změnili a ani staří Irové nebyli žádní sva-
touškové. Od toho přísloví nejsou, existují
spíše pro varování před věcmi nepravými.

Samozřejmě že katechismus správného
chování a činů nelze číst jako beletrii. Pří-
stup k pochopení minulosti spočívá hlavně
v přemýšlení o jednotlivých výrocích a je-
jich možné aplikaci na dnešek. Vynechá-
me-li první topografické triády, týkající se
různých modliteben a památných míst, kte-
ré připomínají spíše pohádkové určení typu
„Za devatero horami...“, můžeme se dostat
až k podobnostem nikoliv náhodným.
Z celkového počtu 256 triadických výnosů
(plus 19 dodatků z různých pramenů) se
i tak zasekneme v místech, která provokují
svou hádankovitostí a nejasností. Navíc

mám dojem, že takovéto čtení se ani nečte,
ale spíš žije.

Daniel Samek, byť skrytý za překladem,
dodává do vážného edičního počinu jak
v předmluvě, tak i v poznámkách a komen-
tářích jemný humor. Tím svou práci nijak
neshazuje, ale daleko víc ji přibližuje čtená-
řům, které v této rádoby keltské společnos-
ti doufejme najde. Poctivost a erudovanost
tak dělá z triadických výnosů překlad roku.
(I když se záměrně vyhnul aliteraci.) A ne-
jen to. Knížka sama pomáhá najít duševní
odhodlanost a klid, i co se týče vší hořkosti
a smrti. Protože jak praví triáda 201: Tři
svíce osvětlují každou temnotu: pravda, při-
rozenost a vědění.

MICHAL JAREŠ

Sto let literatury očima
Jiřího Pechara

Známý překladatel, teoretik překladu,
filozof, literární vědec a kritik Jiří Pechar
(1929) vydal nedávno obsáhlou knihu Dva-
cáté století v zrcadle literatury (naklada-
telství FILOSOFIA 1999), přinášející sou-
hrnný pohled českého komparatisty na lite-
rární vývoj dvacátého století.

V předmluvě Pechar uvádí, že český
čtenář měl sice možnost seznámit se s vět-
šinou děl, v nichž se obráží myšlenkový
a společenský vývoj dvacátého století, ale
v doslovech a kritických komentářích byla
tato díla většinou představena tak, aby bylo
zamaskováno vše, co by je mohlo učinit ne-
přijatelnými z hlediska vládnoucí ideologie.
Doplňme, že z některých významných au-
torů (Gide, Orwell aj.) nevyšla po celá desí-
tiletí ani řádka a u jiných se např. v akade-
mických Dějinách francouzské literatury
nešetřilo charakteristikami typu „krajně
bezvýchodný pesimismus“, „buržoazní lite-
rární atmosféra“ atp., nemluvě ani o přece-
ňování autorů blízkých komunistické stra-
ně. Je tedy velmi cenné, že Pecharovou kni-
hou se nám dostává do rukou dílo, jež čte-
nářům pomáhá nalézat pravý smysl a vý-
znam jednotlivých děl a osobností.

Hlavní důraz klade Jiří Pechar na inter-
pretace vybraných děl, u nichž sleduje pře-
devším stránku významovou, ale většinou
i to, jakou formu spisovatelé pro své sděle-
ní volí. Biografické údaje se objevují jen
v okrajových poznámkách, převážně tam,
kde se autorovy zážitky výrazněji promítly
do analyzovaných prací. Takto byly zřejmě
založeny už Pecharovy přednášky na praž-
ské filozofické fakultě, o něž se kniha opí-
rá. Pecharovým cílem nebylo vyčerpat své
téma příručkovým způsobem - chtěl spíše
čtenářům ukázat a objasnit problémy, s ni-
miž se próza, poezie i drama v posledním
století vyrovnávaly. Šíře autorova záběru je
obdivuhodná: defilují před námi desítky
jmen a titulů, a to nejen z hlavní oblasti Pe-
charova zájmu (tj. z románských literatur),
ale i z literatury ruské, anglické, americké
a řady dalších. (V předmluvě Jiří Pechar
upozorňuje, že s výjimkou písemnictví rus-
kého se nezabývá literaturami východní Ev-
ropy a literaturami skandinávskými, z nichž
si všímá pouze dramatiků Strindberga a Ib-
sena.) Knihu lze vřele doporučit studentům
humanitních oborů, učitelům a středoškol-
ským profesorům, ale také všem dalším zá-
jemcům o světovou literaturu. Najdou v ní
(mj. díky poznámkovému aparátu, v němž
jsou uvedena - byť ne vždy důsledně - i čes-
ká vydání jednotlivých děl) množství dobře
utříděných poznatků a také údaje o málo
známých zahraničních literárněvědných
pracích.

Svou látku rozčlenil Pechar do čtrnácti
oddílů. Po podrobném pohledu na dobu
přelomu století následuje kapitola o próze
prvních dekád našeho věku, na niž navazu-
je výklad o nástupu avantgard a reakci na
první světovou válku. Oddíl Surrealistická
revolta je výborně napsaný „digest“ teorie
a dějin literárního surrealismu. Poté přichá-
zí na řadu Poezie jako vědomá tvorba (Va-
léry, Eliot, Rilke, Pessoa aj.) a Nové cesty
románu (Proust, Joyce, Woolfová, Musil a
d.). Osmý oddíl má název Úzkosti víry
a konfrontace s nihilismem (Bernanos,
Greene, Kafka, Malraux aj.).

Následujících pět kapitol je už věnová-
no osobnostem a problémům, jež dodnes
pociťujeme jako současné: Absurdita a re-
volta; Doba antiutopií (podle Pechara nic

necharakterizuje 20. století tak jako právě
negativní utopie); „Rozhněvaní mladí“
a „bitá“ generace („beat generation“, o níž
se také psalo jako o generaci „zbité“); No-
vý román (tady autor shrnuje, ale i rozhoj-
ňuje poznatky ze své monografie Francouz-
ský „nový román“ z r. 1968) a posléze Pro-
měny divadla, přinášející pohled na evrop-
ské a americké drama od Ibsena, Strindber-
ga a Wedekinda přes Brechta, Becketta
a Ioneska po Frische, Dürrenmatta a Hand-
keho. Závěr knihy tvoří stručná kapitola
Postmoderní situace, v níž Pechar analyzu-
je několik románů z druhé půle našeho sto-
letí. Širší pohled na postmodernu bude po-
dle Pechara možný až z delšího časového
odstupu - zatím jsou její kontury příliš ne-
ostré a vadí i to, že „jde právě také o naše
vlastní myšlení“.

Část úryvků ze sledovaných děl i kritic-
kých statí Pechar sám překládá a činí to ně-
kdy i tam, kde má k dispozici poměrně ne-
dávný nebo nedávno znovu vydaný pře-
klad. Většinou (ale ne vždy) je to plně zdů-
vodněné - např. Eisnerův překlad Rilko-
vých Elegií z Duina působí dnes antikvova-
ně a to, co chtěl Rilke říci, je v něm zašif-
rováno k nesrozumitelnosti. Dost nepocho-
pitelné je, že Pechar leckdy mění vžité ná-
zvy známých literárních děl - u Sartra píše
o Úctyplné děvce (u nás vždy uváděno jako
Počestná děvka, popř. holka), u Conrada
o Nitru temnoty (v Zábranově překladu
Srdce temnoty). Další příklady jsou mj.
v odstavcích o Simone de Beauvoir, Werfe-
lovi (Sjezd abiturientů) a Saint-Exupérym.
Někdy se týž titul objevuje dvakrát v růz-
ném znění (s. 426, 428, 510, 512).

Nejsnazším úkolem pro recenzenta pře-
hledů a antologií je upozorňovat na to, co
v posuzované knize chybí. Žádná kniha
ovšem nemůže obsáhnout všechno a výběr
autorů je vždy do jisté míry subjektivní.
Proto se omezím na připomínku jedinou:
v kapitole o reakci na první válku neměla
chybět monumentální koláž Karla Krause
Poslední dnové lidstva.

Pokud jde o českou literaturu, je po-
drobnější výklad věnován jen Haškovi
a v závěrečné kapitole Milanu Kunderovi.
Více je krátkých poznámek upozorňujících
na české paralely zahraničních proudů a au-
torů nebo reakce na ně (Březina, Čapek, Za-
hradníček, Orten, Kolář, Hrabal, Havlova
Zahradní slavnost aj.). S ohledem na poten-
ciální čtenářskou obec knihy by počet těch-
to „domácích“ glos měl být po mém soudu
rozhojněn. Proč např. ve výkladu o tom, že
konkrétní poezie sloužila i jako nástroj kri-
tiky společenských mechanismů a stereoty-
pů, neuvést titul Havlovy sbírky Antikódy?
U Orwella či Gida (přehodnocení vztahu
evropských intelektuálů k ruské revoluci
věnuje Pechar právem značnou pozornost)
mi chybí zmínka o Weilových románech
Moskva-hranice a Dřevěná lžíce, u Stop-
parda bylo možno připomenout jeho zlínské
rodiště, u Trakla tvorbu F. Halase, u Valé-
ryho skladby Palivcovy, u Bölla jeho člá-
nek Der Panzer zielte an Kafka, zachycují-
cí Böllův pobyt v Praze v roce 1968, atp.

Vědecký recenzent knihy Zdeněk Mat-
hauser jistě splnil svůj úkol svědomitě a ru-
kopis četl i dr. O. Vochoč, ale korektury
přesto potřebovaly ještě jedno pečlivé pře-
čtení. Poměrně dost chyb je v datech
(všechny údaje jsem nekontroloval) a v gra-
fice vlastních jmen. Na chybu v psaní jmé-
na básníka W. B. Yeatse už upozornil Aleš
Haman v Lidových novinách (vytkl také
chybný překlad titulu dramatu H. von Hof-
mannsthala Der Tor und der Tod - ale Oto-
kar Fischer skutečně dal svému překladu
název Člověk a smrt), chyba ve jménech je
i u Charlese Morice, Williama Carlose Wil-
liamse, Kurta Schwitterse, Hany Žantovské
a Jiřího Gruši a také v názvu Kunderova ro-
mánu Nesnesitelná lehkost bytí (s. 562).
Březinovo křestní jméno je opakovaně uvá-
děno jako Otakar místo Otokar. Heinrichu
Mannovi autor ubral třicet let (nezemřel
1920, ale 1950), Werfelův život o tři roky
prodloužil (nenarodil se 1887, ale 1890, po-
prvé jsou však Werfelova data uvedena
správně), Eluardův zase o tři zkrátil (nikoli
1898, nýbrž 1895).

Tyto poznámky, jež by bylo možno dá-
le rozmnožit, nechápu jako výtku. U roz-
sáhlých publikací, které zahrnují mnoho
jmen a dat, se drobným chybám téměř nelze
vyhnout. Cenu významné knihy nesnižují,
je však nutno na ně upozornit.

JIŘÍ RAMBOUSEK



Existenciálna podoba postmodernej pró-
zy často siaha na žánre neliterárnej povahy;
využíva formu denníka, listov, pamätí, fejtó-
nu apod. Nie je to už čistá literatúra fiktívnej
proveniencie, nie vždy sa vymýšľa príbeh,
skôr sa istý dej prispôsobuje individuálnemu
zámeru autora. Faktografia sa všeobecne
zrovnoprávňuje s fikciou, po lyrických časti-
ach sa uvádzajú citácie z novín alebo vedec-
kého diela, ktoré sa bez akéhokoľvek uvede-
nia prameňa absorbujú do celkovej štruktúry
diela. Príbeh sa dá dokonca aj umelo poskla-
dať, ako to urobila Erika Podlipná, ktorá bola
jednou z adresátok Tatarkových listov.
Z týchto listov vytvorila svojskú knihu pod
názvom Koláž (Pocta Dominikovi Tatarko-
vi); hlavnými aktérmi diania sú Bartolomej
Slzička (Tatarka) a Terencia (Erika Podlip-
ná). Tatarkove listy z obdobia normalizácie
a post-normalizácie majú svoju literárnu hod-
notu. Obsahujú popri faktoch aj repliky (dia-
lóg), básnické trópy a figúry, sú pretavené
humorom, ale majú aj ľúbostné ladenie.

Faktografiou oplýva aj trilógia D. Tatar-
ku, ale aj v tejto faktografii neraz prebleskujú
existenciálne otázky, bytostné problémy člo-
veka vysoteného na perifériu spoločenského
života. Cítiť to aj z časti, kde sa opisuje stret-
nutie so známym spisovateľom, s jeho býva-
lým priateľom. Hodno z toho uviesť krátky
úryvok:

Vlado, ako vidíš. To som ja a toto je Na-
tália.

Teraz, keď vás takto vidím, musíme si
spolu vypiť. Poďme sem dolu do klubu.

Vlado, prečo práve teraz?
Bartolomej, ty sa hneváš.
Nehnevám. Ale ty vieš práve tak ako ja:

medzi vás už odvtedy nepatrím.
Patríš, prisahám, patríš, darmo sa od nás

odhadzuješ. Ja ti vravím patríš a chýbaš nám,
chýbaš nám. Vysokí činitelia, vieš ktorí, už
niekoľko ráz sa ma spytovali: hovoril si
s ním? Akože som s tebou „odvtedy“ od vstu-
pu vojsk, čo sme ťa vylúčili, nehovoril. Každý
raz som sa ich spýtal: povedzte, čo mám po-
vedať? Vydáte mu spisy, aby mohol žiť? vy-
dáte mu knihy, čo teraz píše? Nevydáte! Má-
me spolu teraz onanovať? Poď, vidím, boho-
via ti zas prihrali krásnu ženu, poď, aspoň si
vypijeme, chvíľu spolu posedíme.

Natália, čo myslíš? Na chvíľu pôjdeme?
Povedz.

Vidím, chceš ísť, tak teda poďme.
Vidím, tuším, podľahol som. Čomu? Boh-

vie. Spätím sa, spýtam:
Vlado, viem, tam dole v klube už spolu

hovoriť nebudeme, aspoň teraz, najprv,
v krátkosti mi povedz, čo teraz robíš?

D. Tatarka: Písačky

Z ukážky vyplýva, že medzi dvoma pria-
teľmi je tu asymetrický pomer zo spoločen-
ského hľadiska - autor (rozprávač) je hierar-
chicky „dolu“ a jeho partner sa nachádza
„vyššie“, dokonca sa núka za pomocníka.
A ako to už občas býva zvykom, spory, na-
pätia sa najlepšie riešia pri poháriku. Ale ešte
dôležitejším poznatkom je to, že D. Tatarka
vskutku nemal na ružiach ustlané v období,
keď v 70. rokoch vznikala jeho próza, popre-
tkávaná autobiografickými črtami. Priatelia
sa od neho odvracali, málokto mu pomáhal,
ba ani jeho finančná situácia nebola príliš
uspokojivá. Knihy mu vychádzali iba v sa-
mizdate, predovšetkým v Prahe za pomoci L.
Vaculíka. Preto autor inklinoval k existenci-
álnej próze, ktorá akoby potvrdzovala exi-
stencializmus ako filozofický smer. Hovorí
sa, že sa autenticita v človeku prebúdza pre-
dovšetkým v krízových situáciách. Z vojno-
vých katastrof vyrástla filozofia existencia-
lizmu; na jej počiatku bolo zúfalstvo zo stra-
ty nádeje. Nádej sa vytratila aj z ľudí, ktorí po
vstupe vojsk v roku 1968 boli prepustení zo
zamestnania a ocitli sa na periférii spoločen-
ského života a diania. Medzi týchto ľudí pat-
ril aj D. Tatarka so svojimi existenčnými sta-
rosťami. V krízovej situácii sa rozhodol tvoriť
ďalej; prácou prekonávať každodenné úska-
lia.

Na rozbehnutý vlak v 70. rokoch čoskoro
naskočili aj mladší autori, z nich najďalej za-
šiel D. Mitana, najmä v novele Patagónia
(1972) a vo svojich poviedkach, vydaných

keď sa im naskytne príležitosť po stiahnutí
rámp. Túto pravdu autor prezrádza už na sa-
mom začiatku textu: „Nie, myslím, že nikto
v pohrebnom sprievode neľutoval matku“.
Repliky, akési útržky z dialógov iba potvr-
dzujú túto výpoveď, uvedenú v pásme roz-
právača. Ale zároveň repliky sú dôkazom, že
súčasný literárny text dokáže absorbovať ja-
zykovo-štylistické prvky z hocijakého regió-
nu života a použiť ich na vyvolanie estetické-
ho zážitku. Žánre hovorového štýlu sa stá-
vajú súčasťou umeleckého textu, ktorý takto
prestáva existovať ad hoc a otvára sa k iným
textom literárnej i neliterárnej povahy.

Existenciálny typ prózy predstavujú aj
diela Petra Pišťanka Rivers of Babylon
(1991) a Rivers of Babylon alebo drevená de-
dina (1994), ktoré sú tematicky zasadené do
nových pomerov po roku 1989. Pokiaľ pre-
dchádzajúce diela z hľadiska aplikácie radi-
kálnej irónie iba zriedkavo pripomínajú tvor-
bu M. Kunderu, tento autor okoreňuje svoj
postoj k dianiu aj prostredníctvom tejto este-
tickej kategórie a štylistického prostriedku.
Akoby dopredu anticipoval aj tie najhrubšie
spôsoby privatizácie, ale sarkasticky načiera
aj do mechanizmu prispôsobovania sa nie-
kdajším eštebákom novým pomerom. A na-
pokon je poučná aj kariéra postavy diela, ku-
riča Rácza, založená na hrubosti, nevzdela-
nosti, drzosti a maximálneho rustikalizmu,
pred ktorým tí slušnejší obyčajne cúvnu - as-
poň na Slovensku je to tak. Tento typ antihr-
dinu so subštandardnou lexikou a nesociálny-
mi spôsobmi je naďalej vo výhode, čo už sa-
mo o sebe naznačuje aktuálnu hodnotu Piš-
ťankovej prózy.

Palimpsestová próza
a jej genéza

Palimpsestová podoba prózy súvisí s po-
jmom intertextuality, so vzťahmi medzi texta-
mi a prechodu tém, postáv, motívov, celých
pasáží či menších častí z jedného diela do
iného diela. V súčasnosti sa pojem intertextu-
ality spája s vydaním odbornej publikácie Jú-
lie Kristevovej Le text du roman (1976); po-
dľa autorky knihy je totiž každý text permu-
táciou (zmenenou podobou) predchádzajú-
cich textov - v štruktúre nového textu sa totiž
kríži množstvo výpovedí z iných, literárnych
i neliterárnych textov. Pravda, dá sa povedať,
nič nového pod slnkom! Veď už M. M. Ba-
chtin hovoril o románe ako dialógu; pod po-
jmom dialóg tu treba chápať množstvo rozlič-
ných žánrových vrstiev, pasáží, replík, ktoré

hovoríme v najrozmanitejších žanroch a pri-
tom nevieme o ich existencii.“ (s. 287) Vyná-
ra sa otázka, čo si vlastne predstavuje pod tý-
mi žánrami (žánrovými formami)? Myslí pod
tým napr. krátke každodenné žánre pozdrave-
ní, ospravedlnení, gratulácií, požiadaviek
každého druhu, informovaní sa o zdraví,
o práci, žánre salónnych debát na všedné,
spoločenské, estetické a iné témy, žánre be-
sied pri stole, žánre intímno-priateľské, intím-
no-rodinné, no a ďalšie rozličné formy spolo-
čenského styku. Rečové žánre pritom nie sú
stále, ľahko sa pretvárajú a často sa menia.
A nie každý ich dokáže pohotovo používať
v každodennom kontakte, v rámci komuniká-
cie. Možno autora doslovne citovať:

„Mnohí ľudia vynikajúco ovládajúci ja-
zyk mávajú pocit úplnej bezmocnosti v nie-
ktorých sférach styku práve preto, že praktic-
ky neovládajú žánrové formy daných sfér.
Často sa stáva, že človek, ktorý vie predniesť
referát, viesť vedeckú polemiku, vie sa vyjad-
riť k spoločenským problémom, pri spoločen-
skom rozhovore mlčí, alebo sa doň zapája len
ťažkopádne. Problém nespočíva v chudob-
nom slovníku, ani v zlom štýle ako takom; ce-
lý problém je v neschopnosti operovať s re-
pertoárom žánrov spoločenského rozhovo-
ru...“ (Bachtin,1988, s. 290)

M. M. Bachtin odhalením dialogickosti
románu obrátil pozornosť bádateľov smerom
mimo vlastnú existenciu textu a jeho štruktú-
ry - k žánrom každodennej komunikácie,
k žánrom hovorového štýlu. Nezostal však
výlučne iba na báze hovorového štýlu a ho-
vorovosti, na úrovni prenášania ústnych fo-
riem reči do umeleckého textu. V anglickom
humoristickom románe našiel totiž parodi-
stickú reprodukciu takmer všetkých vrstiev
hovorového i písaného spisovného jazyka -
paródiu parlamentnej reči, krasorečnenia
v súdnej sále, protokolu, štýlu novinárskej re-
portáže, ohovárania klebetníkov, reč pedan-
tického učenca, vysokého štýlu Biblie a lite-
rárneho eposu, štýl pokryteckého moralizo-
vania. Román potrebuje pre svoju výstavbu
rozličné žánre, aby vzájomne koexistovali
vedľa seba či proti sebe a aby vytvárali dialóg
medzi sebou. Musí teda nutne siahať do re-
pertoáru iných štýlov, lebo bez nich by bol
nudný a fádny, nemal by náležitý vplyv na
príjemcu. Pokiaľ však Bachtin hovorí iba
o dialogickosti románu, u Kristevovej sa už
objavuje intertextualita ako kľúčový termín.

Ukazuje sa, že o intertextualite treba ho-
voriť najmenej v dvoch rovinách a súvislos-
tiach; nesporne má dve podoby, dokonca dva
samostatné okruhy významov. 1. Adaptačné
alebo aluzívne nadväzovanie jedného ume-

leckého textu na iný text (pretext); príkladom
sú rozličné spracovania biblických alebo my-
tologických tém v neskoršom období (Hero-
des, Herodias a Salome ako téma u G. Flau-
berta, Hviezdoslava, O. Wildea a R. Straussa;
Jozef a jeho bratia zo Starého zákona v spra-
covaní Thomasa Manna; Joyceov Ulysses
ako odkaz na Homérov epos). 2. Rozličné
formy citácií (aj kvázicitácií) alebo alúzií
v rámci textu ako odkazy na iné texty.

Adaptácia (z franc. »adaptation« úprava,
prepis) má v jazyku viac významov. V bioló-
gii znamená prispôsobenie sa organizmu - ži-
vočíchov i rastlín - novým životným pod-
mienkam; v sociológii sa používa v podob-
nom zmysle slova - znamená prispôsobenia
sa jednotlivcov a sociálnych skupín spolo-
čenským podmienkam. V druhom prípade
ide hlavne o interaktívne osvojenie sociál-
nych noriem jednotlivcami society.

V súvislosti s umením sa výraz používa
vo význame úpravy alebo tvorivého prepisu
literárneho diela na iný text - na dramatické
(divadelné), filmové, televízne alebo rozhla-
sové dielo. Z Hečkovho románu Červené ví-
no prepisom vznikla televízna adaptácia,
z románu L. Balleka Pomocník divadelná hra
a film, z cyklu noviel Južná pošta toho istého
autora film, podľa novely Mila Urbana Za
Vyšným mlynom sa zrodila opera E. Sucho-
ňa Krútňava. Niektoré témy vo svetovom
umení sa viackrát prepracúvali, resp. adapto-
vali. Uvedieme iba niektoré z nich:

1. Téma o Salome (Herodes a Herodias)
má prapôvod v Biblii, spracoval ju G. Flau-
bert ako novelu Herodias, potom vznikla drá-
ma O. Wildea pod názvom Salome (1891),
ktorá sa stala základom pre rovnomennú ope-
ru R. Straussa (premiéra v roku 1905). Ale
danú tému spracoval aj P. O. Hviezdoslav
ako drámu pod názvom Herodes a Herodias.

2. Téma o Othellovi (= téma o žiarlivos-
ti) má pôvod v renesancii a prvý ju spracoval
taliansky autor Giambattista Cinzio Giraldi
(1504-1573) pod názvom Maur a Disdemo-
na. Vzorom mu bol Boccacciov Dekameron,
dokonca podobne aj rámcoval podanie príbe-
hov. Na lodi skupina mužov a žien z Ríma do
Marseille rozpráva príbehy a jeden z nich je
o Maurovi a Desdemone. Tento príbeh sa stal
podkladom pre Shakespearea, pre jeho drá-
mu (tragédiu) o Othellovi, ktorý nasledoval
hneď po Hamletovi. Bolo to na začiatku 17.
stor. (1604), v čase najtvorivejšieho obdobia
slávneho anglického dramatika. Iba pripomí-
name, že od toho istého autora čerpal Sha-
kespeare námet aj pre svoju hru Oko za oko.
Pre nás je dôležitejšie, že hru o Othellovi po-
známe ako Verdiho operu, ktorá vznikla
z libreta Arriga Boita (premiéra v roku 1887
v Miláne).

Prirodzene, príkladov by bolo oveľa viac,
ale nám ide skôr o ilustráciu adaptácie v rám-
ci umenia. Tak či onak, adaptácia vyžaduje
tvorivý prístup k originálu a rešpektovanie
zákonitostí nového umenia (v dráme vyostre-
nie konfliktu a naopak - utlmenie, až elimi-
novanie opisných častí). Adaptácia sa reali-
zuje istými posunmi; pri týchto posunoch sa
uplatňujú tieto postupy: 1. eliminácia (vyne-
chávanie častí, resp. istých prvkov - môže byť
vynechaná postava, dokonca aj časť deja); 2.
adícia (rozšírenie pôvodného diela o nové pa-
sáže, časti, postavy); 3. kontaminácia (z via-
cerých textov sa môže vytvoriť nový text). Pri
výpustke (eliminácii) sa dej dynamizuje, do-
konca sa môže zmeniť celá koncepcia diela.
Rozšírením textu autor obyčajne tvorivo za-
sahuje do deja, lebo v ňom rozvíja isté vý-
znamové časti. Pri kontaminácii autor čerpá
z viacerých prameňov, ale môže byť konta-
minovaná aj postava. Vo filme argentínskeho
režiséra Luisa Puenza Mor (1994), ktorý je
adaptáciou rovnomenného románu A. Camu-
sa, sa z dvoch mužských postáv - z novinára
Ramberta a kronikára udalostí Tarroua - vy-
tvorila jedna ženská postava novinárky.

(Pokračování příště)

v 70. rokoch v zbierkach Psie dnie (1970)
a Nočné správy (1976). Odcudzenosť, ničota,
vnútorná vyprázdnenosť je charakteristickým
znakom jeho poviedky Dohady, kde opisuje
pohreb matky hlavnej postavy umeleckého
diela. Odcudzenosť sa zračí z toho, že nikto
neľutuje jeho matku; presviedča nás o tom už
druhý odsek textu:

Vyzeralo to, akoby tu boli kvôli nej. Ako-
by ju naozaj ľutovali. Akoby si nemysleli: veď
jej tam bude lepšie. Nie, myslím, že nikto
v pohrebnom sprievode neľutoval matku. Vy-
užili príležitosť, zhŕkli sa do čriedy, aby pro-
sili smrť o zhovievavosť, s naivnou nádejou,
že množstvo zaváži.

D. Mitana: Dohady

Existenciálne sa smrť matky nedotýka ni-
koho z účastníkov pohrebu - veľmi ľahko sa
prenášajú do iných sfér spoločenského bytia,

v rámci tematickej štruktúry vytvárajú reťaz
protikladov. Z chaosu jazykov a dialektov sa
v románe vytvára harmonicky usporiadaný
umelecký systém, tvrdí M. M. Bachtin. V tej-
to súvislosti sa autor dožaduje vzniku tzv. so-
ciologickej štylistiky, ktorá by mala za úlohu
skúmať charakter a sociálnu príslušnosť jed-
notlivých prehovorov v umeleckom texte.
Bachtinova koncepcia vychádzala predovšet-
kým z hovorového štýlu, z jeho žánrovej di-
ferenciácie. „Podobne ako Molièrov Jour-
dain,“ - tvrdí Bachtin - „ktorý, hoci celý život
hovoril v próze, vôbec o tom nevedel, aj my
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