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na Lucii Faulerovou, která nedávno 
obdržela Cenu Evropské unie za 
literaturu:

Shodou okolností jsem tvou 
knihu Smrtholka přečetl jed-
ním dechem ve vlaku na trase 
Praha–Budapešť, když jsem 
jel na literární rezidenci. A tys 
ji psala na Literary Residency 
Program v rámci Mezinárodní- 
ho visegrádského fondu, právě  
 

na tom samém pobytu o něco 
dříve. Jak se ti tam psalo?

Myslím, že víc času než samotnému 
psaní jsem v Budapešti věnovala 
tomu, co tomu nezbytně předchází – 
a čím ve finále strávím pravděpo-
dobně i o dost víc času než cvaká-
ním do klávesnice počítače. Takže 
jsem tam toho hodně nachodila 
a vymyslela. K tomu mi rezidence 
posloužila skvěle, měla jsem klid 
a 99 % času jsem tam prožila o sa-
motě.

 PITHOS 

NEDOVEDNÉ 
DOVEDNÉ PSANÍ

Vladimír Novotný

Přiznávám bez jakéhokoli literár-
někritického nátlaku, že titulek 
tohoto sloupku jsem si víceméně 
vypůjčil, ne-li nepokradmu uzmul 
ze zamyšlení Milana Uhdeho. Náš 
dramatik a prozaik totiž nedávno 
zaraženě, až téměř nešťastně krou-
til hlavou a klopil zraky před vý-
tryskem hojně čtených a pohříchu 
i chválených knížek, které nejsou 
ničím jiným než, jak pravil zkušený 
spisovatel, „dovedným psaním“. Což 
by možná ještě nebylo nejhor-
ší, bytují v Obci spisovatelů nebo 
Asociaci spisovatelů mnozí tací, co 
psát dovedou pramálo, Uhde se 
však vzápětí vytasil s argumentem 
nesrovnatelně závažnějším: vytkl 
tomuto způsobu dovedného psa-
ní, že se „neptá“. Že jeho autorky 
a autoři nenastolují nic, co by ro-
zechvívalo tep doby nebo aspoň 
s neomšelým tvůrčím apelem na 
rozum a cit přibližovalo děje v mi-
nulosti, případně ve smyšlené bu-
doucnosti. Přitom takových bílých 
míst včerejších i dnešních zralých 

k literárnímu reflektování máme po-
žehnaně.  Až přespříliš požehnaně. 
 
Leč vraťme se k dovednému psaní 
o ničem! Nebudiž tajemstvím, že 
i z pohledu Milana Uhdeho jsou 
synonymem takto rutinně sepiso-
vaných produktů zejména knížky 
z pera… Máme autorku jmenovat? 
Nebo stačí průhledně naznačovat, 
koho či především čí knížky máme 
na mysli? Vždyť v tomto sloupku 
nejde a nesmí jít o žádné osobní 
útoky ad personam, přičemž skoro 
nic z toho, co vyplývá z mainstre-
amových rozhovorů s úspěšnou 
dotyčnou, si při nejlepší vůli nelze 
zapamatovat. Snad jen to, že lite-
rátka bývá představována na foto-
grafii, na níž figuruje spolu se svým 
starším předchůdcem Michalem 
Vieweghem, což je více než vý-
mluvné. Obecně vzato bude zřejmě 
vhodné, když zkusíme povšechně 
hovořit v souvislosti s novou čes-
kou prózou pouze o fenoménu M. 
A to především jako o emblema-
tickém příkladu onoho dovedného 
psaní (není ale ve svém estetickém 
účinku bědně nedovedné?), které se, 
opakujme Uhdeovo dictum doneko-
nečna, skutečně „neptá“. Předkládá 
vše, co předkládá, se suchopárným, 
naučeným minimalismem, načež 
není divu, že si pomalu žádný z na 

nic se neptajících výtvorů z produkce  
M. nedokážeme kloudně uchovat 
v mysli a paměti.

Proč však o tom píšeme, když zmí-
něné „dovedné psaní“ si kritické re-
flexe a literárněkritického posouzení 
beztak nikterak nežádá a je určeno 
ponejvíce čtenářům, již málo čtou? Je 
potom k užitku, nebo není k užitku? 
Problém spatřujeme ve stavu věcí, to-
tiž že dosavadní postoj literární kriti-
ky vůči fenoménu M. se zdá být až ne-
přirozeně laskavý. Čte se to, čte (půl 
milionu prodaných výtisků!), autorka 
píše dovedně, nechtějme tudíž v dů-
sledku šaldovskou rozkaceností při-
jít k cejchu kazisvětů. Navíc bychom 
mohli být označeni za ženožrouty, což 
se „poštěstilo“ i pisateli tohoto sloup-
ku, když před časem s úctou ocenil 
jiných sedm autorek, než jsou ty, co 
bývají vychvalovány na všech sloupích. 
Možná nějaký kritický hlas volající na 
poušti zůstává opomenut, přesto se 
zdá, že jediný mrazivě výstižný od-
sudek fenoménu M. prozatím vzešel 
nikoli z hájemství kritiky literární, ný-
brž ze světa vědy a kritiky historické. 
Bodejť by naši mladší dějepisci ne-
žasli, co je velevlídně považováno za 
zářný a čtený etalon soudobé české 
prozaické tvorby, a nepodivovali se, 
nevědouce či nechápajíce, proč! Jen-
že mainstream není poeovský mael-
ström.

Literární historie obezřetně mapují-
cí literární současnost může nejspíše 
konstatovat, že fenomén M. mezitím 
vytlačil z končin houfového čtenář-
ského zájmu přezrávající fenomén V., 
čili šálivou produkci vieweghovskou. 
Nemáme na mysli novější prozaiko-
vy knížky, limitované jeho zdravotním 
stavem, lze si však klást otázku, co 
je takzvaně lepší či horší: zda přece-
ňované dobrodružně-humoristické 
příběhy ze současnosti, anebo inkri-
minované, dovedně povrchní opusy 
z nedávných časů, které se „neptají“. 
Tak se ptejme.
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  FOKUS  

 
KNIHA SUGESTIVNÍ

 
Jan Novák: Kundera. Český 

život a doba 
Paseka/Argo, Praha 2020, 890 s.

Ivo Harák

 
Co napsat o knize, o níž už toho 
přede mnou pravili mnozí mnohé? 
Vždyť budeš-li její stránky proklá-
dat žulou, dostane se ti možná ob-
vinění, že jde o „předsudečný pokřik, 
který popírá možnost komplexního 
soudu na život a umění“ (kterak 
bylo lze čísti v Echu24 z pera On-
dřeje Štindla). Budeš-li je ovšem 
podestýlat kajčím peřím, zvíš zase 
cosi o díle „věrného spolupracovníka 
StB, které se dopouští systematické-
ho ničení lidské intimity“ (jak napsal  
Ondřej Slačálek v A2larmu). Mož-
nou vnější oporou se snad může 
stát žánrové vymezení námi zkou-
maného (věru značně rozsáhlého, 
téměř devítisetstránkového) opusu: 
při bližším ohledání zjistíme, že jde 
o literární biografii (jeden z kritiků – 
Michal Bystrov – nás pak upozorní, 
že tedy „západního typu, stylem, kte-
rý tady u nás kupodivu pořád ještě ni-
kdo neovládá“). Tedy žánr stojící na 
pomezí literatury věcné (opírající 
se o prameny, sekundární literaturu 
k tématu, zdokumentovaná svědec-
tví a pokud možno ověřená fakta) 
a podání uměleckého (výběrem, 
hodnocením a stylizací).

Přestože je autor textu znám jako 
spisovatel, který na tomto pomezí 
rád prodlévá (a jenž za doku-román 
o bratrech Mašínech Zatím dobrý 
obdržel v roce 2005 cenu Magne-
sia Litera), objevila se v rozličných 
diskusích tvrzení, že si prostě méně 
známý a kvalitní autor potřeboval 
vyřídit účty se svým známějším ko-
legou. Nu dobře, kniha vycházející 
s podtitulem Český život a doba 
nese také název: Kundera. Fotogra-
fie na obálce pocházející z šedesá-
tých let minulého století nás pak 
ujistí, že se námi recenzovaná publi-
kace vskutku věnuje ve světě patr-
ně nejznámějšímu žijícímu českému 
autorovi. Jenomže rytmus i obraz-
nost dokonce těch méně význam-

ných pasáží („rozplizlá kontura empi-
rie se překreslí ostrými tahy a vzkřísí se 
z mdlob paměti zpátky k pulsujícímu 
životu“) mne medle upozorní, že ani 
Jan Novák není žádným spisovatel-
ským elévem (vždyť je – mimo jiné – 
také držitelem Ceny Josefa Škvo-
reckého, Ceny Egona Hostovského, 
Ceny Revolver Revue a zahraniční 
Carl Sandburg Award). 

Přehlédnu-li díky strhujícímu ryt-
mu občasné publicistické klišé 
(„věděl, že se o jeho politickou pozici 
hraje koncovka“), zvážím-li to, kte-
rak Novák svede podle potřeby 
tu těsně, jinde zase volně svazovat 
rozličné textové pasáže (aby po-
stupně rozkrýval, odhaloval a vrst-
vil své soudy), odhalím-li pevnou 
kompoziční výstavbu celku, do nějž 
patří také (ke Kunderovým osu-
dům kontrastně postavené) ostře 
řezané medailonky vedlejších pro-
tagonistů Českého života a doby, 
musím nakonec uznat umělecké kva-
lity Novákova podání. Třeba takový 
portrét Zahradníčkův – přestože 
věcně nepůvodní (závislý totiž na 
Zejdově souboru Byl básníkem!) – 
působí právě tím, že nechává pro-
mlouvat fakta téměř holá, jen jemně 
(až neznatelně) modulovaná.

Tady mne však už napadá, zda No-
vák svého umění poněkud nezne-
užívá…? Postava Zahradníčkova, 
jednoho z těch, kteří životem i lite-
raturou prošli nesehnuti (vím, jak 
paradoxně – o to hlasitěji! – může 
toto znít ve spojení s básníkovým 
tělesným postižením), vytváří totiž 
kontrastní pozadí k osudům i opu-
sům Milana Kundery po únoru 
1948. Můžeme samozřejmě při-
stoupit na tvrzení jednoho z No-
vákových recenzentů (totiž Vladi-
míra Přibského), že se Kundera na 
stranu poúnorových vítězů přidává 
z důvodů takříkajíc pekuniárních. 
Jako věřící a hřešící katolík jsem 
věru rád, mám-li před sebou obra-
zy svatých. Jenom si občas pro útě-
chu připomínám, že jeden z učitelů 
církve – svatý Augustin – nechtěl 
čisté srdce hned. Nemohu konec-
konců vědět, zda u Kundery nešlo 
spíše o důvody existenciální…? 
O pochopitelné snad obavy z toho, 
že by stín naší soukromé historie 
mohl vystoupit zpod stínu doby. 
A že bychom pak byli příliš vidět 
na to, abychom dokázali uniknout 
jejímu diktátu.

Nevím ovšem, zdali mám na tako-
vé spekulace vůbec právo. Na roz-
díl ode mne Novák: „Vychází […] 
z pečlivého studia archivních prame-
nů, dobových dokumentů, osobních 
svědectví a Kunderových publikova-
ných textů […]“ Když jsem se kdysi 
Milanova bratrance Ludvíka otázal 
nikoli na život, ale na tvorbu jeho 
příbuzného, odvětil, že kdysi daný 
slib mlčení o tom druhém dosud pla-
tí. Na můj soud, že se mi on sám 
jeví býti více talentem lyrickým, 
zatímco Milan (také v rané poe-
zii) spíše epickým, potichu opáčil, 
že na tom snad může být i něco 
pravdy. – Jenomže z tohohle mo-
nografii neudělám, o životě Milana 
Kundery ničeho nezvím, o jeho 
tvorbě – Kdoví, zdali v dané chvíli 
nechtěl být Ludvík Kundera ke své-
mu hostu více slušný než pravdo-
mluvný?!

Kdo jiný než literát by měl vědět, 
že každé svědectví je motivová-
no okolnostmi vzniku, vztahem 
k tomu, o němž svědčíme, i vzta-
hem k tomu, k němuž promlouvá-
me – a velmi často také (zejména, 
podobá-li se orálně prezentované 
umělecké próze: od anekdoty po 
novelu) ohledy řekněme estetic-
kými. Podle vzoru: Pokud to není 
pravda, nechť je to alespoň dobře 
podáno. Vědom si výše uvedené 
podmíněnosti soudů, zastal se kdysi – 
před jeho kritiky – Karel Čapek 
Demlova Mého svědectví o Otokaru 
Březinovi. Deml má ovšem proti 
Novákovi jednu výhodu. Přebírá 
totiž od samotného Březiny. Za-
tímco Novák – nenavázav kontakt 
přímo s Kunderou – je takto nu-
cen spokojit se se soudy z druhé 
ruky. A navíc, jak postupně zjišťu-
jeme (vizme jen oddíl „Rozhovory 
vedené pro potřeby této knihy“), 
je různým svědkům i svědectvím 
v knize dopřáváno různě sluchu 
i místa. Buďme spravedlivi: až na 
výjimky (absentující v roce 2018 
zemřelý surrealista Pavel Řezníček, 
jemuž Kundera dopomohl k vydání 
dvou knih ve Francii; anebo Kunde-
ru z jiného břehu obdivující nedávno 
zesnulý básník a esejista Petr Král) 
obsahuje kniha svědectví osobnos-
tí, jejichž životní nebo tvůrčí dráhy 
se s Milanem Kunderou výrazně 
proťaly. Přesto si například při 
vylíčení pozdějších Kunderových 
osudů nemůžeme nepovšimnout 
dominance (ve volbě slov – Va-

hab, kunktátor –, formulací i soudů) 
stanovisek Kunderova někdejšího 
přítele (sexuologa) Iva Pondělíčka 
a zejména pro 70. léta (kniha sama 
končí Kunderovou emigrací do 
Francie v roce 1975) pak také mož-
ná až nadměrného a nekritického 
využití archivních materiálů, které 
o Kunderovi shromáždila StB. Za-
tímco kamarádsky diskrétní Luděk 
Munzar přichází zkrátka zkrátka.

Jenomže právě polylog rozličných 
hlasů poskytuje (jak by jistě – při-
nejmenším svým Žertem – dosvěd-
čil i Milan Kundera) ne sice pravdivý, 
leč alespoň dostatečně vyvážený 
a plastický obraz portrétovaného: 
Karikaturu sice; ne však zesměš-
ňující nebo dehonestující, ale – vy-
stihující v podstatném. Takového 
polylogu ovšem v knize docíleno 
nebylo; její pisatel navíc neúplnost 
poznání zastírá tím, že daná tvrze-
ní vydává za axiomy: „Je však mimo 
veškerou pochybnost, že Kundera 
velkým svůdcem byl a že si žen ani 
sexuálních zážitků nijak zvlášť ne-
užíval, a to jak v próze, kde oživuje 
své nejhlubší já, tak v životě, což vě-
děl Pondělíček z první ruky.“ Axiomy 
ovšem netřeba dokazovati; protože 
jinak bychom se museli ptát, jak že 
si (jakým způsobem) externí autor 
v uměleckém textu může či má uží-
vat sexuálních zážitků anebo co je 
to za já, které oživuje skrze umění 
(a kolik takových já vlastně – u vě-
domí polylogičnosti Kunderových 
prací – bude a jak bude každé 
z nich hluboké). Zůstaneme-li toli-
ko ve světě předmětném, nabízejí 
se zase problémy terminologické: 
například otázka počtu sexuálních 
partnerek/partnerů, od nějž už 
nelze míti pochybnosti o kvalitách 
svůdcovství toho, kdo oné mety 
dosáhl. Nabízejí se ovšem otázky 
ještě podstatnější: Nakolik se oso-
ba zběhlá v problémech svůdcov-
ství bude vskutku zajímat o Kunde-
rovy romány; a bude-li, zda v nich 
bude hledat také něco jiného, než 
jen rozličné odstíny šedi!?

… snad mi tyto rozpaky mohou 
být snáze odpuštěny s vědomím, 
že se něčeho podobného dopou-
ští také autor pojednávané knihy. 
Jeho otázky jsou navíc cílené; jejich 
terčem je snaha vykreslit Milana 
Kunderu podle jaksi již dopředu 
zjištěných a v textu následně petri-
fikovaných (kdyby to v daném kon-

https://a2larm.cz/2020/06/zlocinna-statni-bezpecnost-a-jeji-verny-spolupracovnik-jan-novak/
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textu neznělo nepatřičně, napsal 
bych, že se z křídy či mastku stává 
diamant) vlastností, tedy vlastnos-
ti jedné a podstatné: „jako pravý 
kunktátor, jakmile mohl něco mít, tak 
už to vlastně nechtěl.“ Nicméně se 
může zdát, že nám co čtenářům 
tázací věty přece jen nabízejí vět-
ší prostor k samostatné úvaze než 
pouhé oznámení: „Jak to, že Kundera 
otálel s odevzdáním pozvání ze Sor-
bonny tři a půl měsíce? Proč ho es-
tébákům nedonesl hned poté, co ho 
v červnu dostal? Co dělal celé léto 
roku 1974, kdy už konečně měl do 
Francie nakročeno? Co se mu honilo 
hlavou?“ Zejména jsou-li doplněny 
autorovým přiznáním, že si s někte-
rými věcmi zkrátka neví rady. Ane-
bo tam, kde nám dává ku zvážení 
více možností. To by však nesměl 
(jako např. na s. 145–146; na nichž 
pojednává o motivaci [domnělého] 
Kunderova udavačství) prostředky 
umělecké literatury z těchto verzí 
zvýraznit onu, jež se zdá dosvěd-
čovat prefabrikované (a to spíše 
negativní) charakterové rysy: „Kun-
dera se ten den vznášel na pocitu, že 
konečně slouží revoluci, doopravdy, už 
ne jen rozplizle jako lyrický básník, 
nýbrž konečně, konečně, konečně jako 
drsný muž činu.“ 

Vypravěčská dominance podobná 
oné, již byl využil Milan Kundera 
ve svých Směšných láskách, mne 
přivádí k podezření, že se tu té-
měř neznatelně literární biografie 
proměňuje v dokumentární román 
(žánr, který si Novák koneckonců 
již s úspěchem vyzkoušel). Nic pro-
ti tomu; možná by takový přístup 
byl poctivější v tom smyslu, že by se 
(umělecká) fikce a předmětný svět 
vzájemně nekontaminovaly. Výčty 
příjmů pojednávaného umělce by-
chom snáze přijali v jejich platnosti 
symbolné – a nikoli jako předmět 
závisti. A snáze bychom odpustili 
nepřesnosti či nedostatky faktogra-
fické: vědouce, že v Brně je restau-
race Padowetz (nikoli Panowetz), 
že Kunderovou středoškolskou 
profesorkou filosofie (která absen-
tuje ve jmenném rejstříku knihy) 
byla tišnovská rodačka, evangelic-
ká teoložka a pozdější chartistka 
BOŽENA Komárková, že „patnác-
tibodový sovětský diktát“ nakonec 
nepodepsal František Kriegel, že 
bychom, pokud hovoříme o troc-
kismu, měli rozlišovat mezi tím, co 
by bylo možné (třeba v padesátých 

letech minulého století) nazvat 
trestným činem, a skutečným Troc-
kého učením, které zdaleka není 
jen zjemněním Stalinových názorů 
(například v tezi o permanentní, 
na bodácích vyvážené revoluci). 
V takovém případě by možná ani 
nebylo zapotřebí přesněji rozlišo-
vat mezi zdroji materiálu pro příští 
ztvárnění; zatímco nad zatímním 
Novákovým podáním sluší se po-
dotknouti, že například režiséři 
Jireš a Kachlík se od sebe notně 
liší – a ne jen poetikou svých filmů.  

Jan Novák ovšem píše Kunderovu 
biografii. O životě spisovatele dnes 
světoznámého není možno pro-
mlouvat bez znalosti jeho tvorby 
a bez zevrubného pojednání o ní. 
Jako někdo, kdo Kunderovu česky 
vydanou tvorbu s (nikoli nekri-
tickým) zaujetím sleduje, jsem se 
právě na takto zaměřené pasá-
že Novákovy knihy docela těšil. 
Zcestovalému tvůrci se nabízela 
možnost podat proměnu interpre-
tačních strategií či kritického ohla-
su v závislosti na té či oné zemi, 
kultuře, době, kritikovu podání. Ne 
že by se autor o něco podobného 
nepokusil. Jenomže valnou mě-
rou vychází z teze o Kunderově  
self-managementu. Načež sledu-
je, nakolik si tento dokáže ohlídat 
překlady, interpretaci a ohlas svých 
děl. Abychom zůstali v luzích a há-
jích domácích (ve znalosti cizích 
teritorií Novákovi vskutku kon-
kurovat nemohu) – já si zkrátka 
neumím představit, že by si Václav 
Černý nechal od někoho radit při 
tom, když psal studii „Dva romány 
téměř veliké“. 

Ne že bych valně nesouhlasil s kri-
tickým hodnocením rané Kunde-
rovy tvorby básnické (o níž jsem 
kdysi napsal obsáhlý text; najdete 
jej v mé Nepopulární literatuře) 
a publicistické. Myslím, že pro vývoj 
Kunderovy esejistiky bylo důležité 
(polemické) setkání s autory ko-
lem Tváře, zejména s Václavem Ha-

vlem. Nedomnívám se, že některé 
z dnešního pohledu problematické 
pasáže Kunderových textů z konce 
let padesátých a z let šedesátých 
může hlavně autorovo z padesá-
tých let setrvávající přesvědčení. 
Spíše bych jejich motivaci hledal 
v potřebě říci si své – a zároveň 
to říci tak, abych nenarazil. Kdežto 
u Havla takovéto ohledy absentují. 
Stálo by tedy za zvážení šířeji pro-
zkoumat postupné vytrácení ideo-
logických floskulí (a nalézání vlastní 
řeči) v rané Kunderově publicistice 
a esejistice. Pokud souhlasím s No-
vákovou kritičností, uvědomuji si, 
že by přece jen měla být opřena 
o pevnější základy teoretické: Po-
slední máj prostě nelze nazvat sbír-
kou básní, když je poměrně rozsáh-
lou, samostatně vydanou básnickou 
skladbou (tedy poémou). 

Jádro pudla je však zakopáno jinde, 
nosme tedy dříví do Athén. „Stát-
ní bezpečnost si otestovala, že se její 
agenturní opatření ujalo, a nechtěně 
počala literární historii skýtat plastic-
ký náhled do Kunderova manželství, 
avantýr, ambicí, manipulací a stra-
chů.“ – Jistě, literární historii… Po-
kud by se tato už před drahně lety 
nebyla vymanila z pozitivistického 
zajetí. Literárního historika (a tex-
tologa) by tedy dnes spíše zajímaly 
neautorizované verze Kunderou 
později vydaných textů. Od věci 
by nebyla ani znalost osobní kore-
spondence; zejména takové, která 
se dotýká a týká geneze beletristic-
kých či esejistických prací. Vskutku 
ale k uchopení a pochopení umě-
leckého díla potřebuji nahlédnouti 
do tvůrcova konta a do jeho ložni-
ce? Navíc okem StB? Vždyť přece 
spolu s Novákem vím i to: „… že 
snaživě vystupující Kundera Státní 
bezpečnost klame.“

Když už jsem hovořil o křesťanství, 
mohl bych se nyní obrátit k našim 
starším bratřím ve víře. A tvrdit, 
že se Jan Novák zveřejněním svě-
dectví někdejších (zjevně ne příliš 
diskrétních) přátel a materiálů ve-
dených na Kunderu Státní (tajnou) 
bezpečností dopouští lašon hara, 
tedy soudu proneseného o bliž-
ním za jeho zády, a tudíž z podstaty 
křivého. On sám by se jistě ohradil 
(ostatně to tak učinil ve své knize), 
že pouze reaguje na Kunderovu 
snahu o zametání stop a mystifiková-
ní. Tedy na jeho výzvu – určenou řa-

dovým čtenářům i odborné veřej-
nosti –, již bychom mohli shrnout 
pod slogan: Berte jen mé dílo. Pak 
tedy podle Nováka „nezbývá živo-
topisci než využít pramenů, které má 
k dispozici, včetně těch estébáckých“.

Mohli bychom se přít, nakolik je 
to mravné a zda se jim to nakonec 
nepodařilo (přestože oklikou a až 
dlouho po listopadu 1989), aniž 
bychom se pro různost stanovi-
sek a vůbec přístupů k tomu, kým 
a jaký by spisovatel měl být, moh-
li kdy dohodnout. Za sebe říkám, 
že za nemravné pokládám nikoli 
dílo (domnělého neb skutečného) 
sukničkáře nebo text nezakrytě 
odkrývající i místa, která raději (oč 
jsme starší, o to raději) ukrýváme 
pod několikerou vrstvou prádla. Za 
nemravné zkrátka pokládám prá-
ce špatně napsané. A čerta nebo 
anděla mne zajímá, kolik vypitých 
lahví a souloží k tomu jejich tvůrce 
potřebuje. A s kým tak činí. A kolik 
za to (rozuměj: za ono dílo) dostal 
zaplaceno. Možná dokonce proto, 
že jsem líný, abych si ku čtené knize 
ještě opatřoval tyhle znalosti o je-
jím autorovi. A zřejmě jsem líný 
i na to, abych si z přečteného (po-
řád ještě se jedná o uměleckou li-
teraturu) takovéto věci o autorově 
životě – a jeho vnitřním ustrojení – 
domýšlel.

… asi mne až příliš vyčerpává 
ohledávání vypravěče a jednotli-
vých postav, snaha vřadit (si) ta-
kový text do určitých žánrových 
tradic, do vývojové linie autorovy, 
literatury domácí a někdy také 
světové. Jsem totiž přesvědčen, že 
látkové a inspirační zdroje nejsou 
jedinou, ba ani rozhodující součás-
tí tvůrčího aktu. Snažím se rozlišo-
vat mezi autorem interním (tím, na 
nějž usuzujeme skrze text a jeho 
mluvčího) a externím (živým člo-
věkem / občanem / spisovatelem). 
I když jsem si vědom, že každá 
umělecká fikce, aby jí totiž mohlo 
býti rozuměno, má také svoji funk-
ci mimetickou (materiál slovesné-
ho umělce nemůže než býti ztřís-
něn svým každodenním užíváním 
ve světě předmětném), vím také 
a důrazně tvrdím, že tato je pod-
řízena účinu estetickému (a podle 
toho modelována).

Novákovi přičítám k dobru vedle 
znalosti Kunderových (uměleckých) 
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textů také řadu zajímavých dílčích 
zjištění o nich. Hovoří-li o nevel-
kém stylovém rozpětí (v řadě pří-
padů zřetelně místně ukotvených) 
textů a ne příliš invenčním využití 
přímé řeči (jednajících postav), při-
vádí mne na myšlenku, zdali nepůjde 
o jeden z typických rysů esejizující 
prózy. Neboť obdobné vlastnosti 
nalézám v textech Kunderova před-
chůdce ne jen v kombinování belet-
ristického psaní s esejem, ale také 
v emigraci do Francie – Jana Čepa 
(u nějž jsou však odlišnými nejen 
světonázorové zázemí a životní 
peripetie, ale tolikéž míra úspěchu 
v nově zvolené zemi i ve světě).

Přesto mne v Novákově snaže-
ní takříkajíc literárněvědném celá 
řada věcí zaráží. Řadu dílčích soudů 
by arciže bylo možno ospravedlnit 
jako subjektivně laděná tvrzení pro 
domo sua; ale dokonce i tenkráte 
bych je měl rád nějak zdůvodněna. 
Například pokládání vančurovské-
ho typu psaní za „relativně mrtvou 
větev české literární lípy“. Jinde bych 
dal přednost analýze a interpretaci 
před emfází, konkrétnímu zacíle-
ní před zobecněním; třebas píše-li 
se o pozdním tvůrčím věku Neu-
mannově takto: „kdy už sebou jeho 
básnění jen škubalo v rudých křečích 
podmíněných reflexů a sešmajdaných 
klišé.“ Se znalostí poslední česky 
vydané Kunderovy prózy – Slavnos-
ti bezvýznamnosti – věru nemohu 
přisvědčit, že v ní Kundera hovoří 
„o Stalinovi s velkým obdivem“. Spíše 
jen ironicky poměřuje význam a vě-
hlas / trvání v dějinách: zatímco se 
Stalingrad stal Volgogradem, chcáč 
Kalinin o své město zatím nepřišel.

Pro někoho, kdo přemítá, z jakého 
úhlu pohlížet třebas na takový Kun-
derův Žert; a zda je vůbec možno 
ten jediný správný úhel najít (nako-
lik jde o román konfrontační, post-
moderní mnohovrstevnou prózu, 
román generační, návaznost na 
čapkovskou prózu noetickou – 
s tím připodotknutím, že problém 
je z poznání věci přesunut na její 
pojmenování –, román klíčový [při 
jehož filmovém ztvárnění měl prý 
původně roli Pavla Zemánka sehrát 
Pavel Kohout]...?), může mít hledání 
předobrazů jednotlivých Kunde-
rových postav (také ze Směšných 
lásek) svůj půvab, přesto si však 
nepřestává být vědom toho, že lite-
ratura je přepodstatněním života. Že 

je tedy podoba jejího fikčního světa 
nesouměřitelná se světem předmět-
ným. A to dokonce i v případě umě-
leckých textů ego-dokumentárních.

Za něž se však Kunderovy práce 
(romány a soubor povídek) zdrá-
hám pokládat. A už vůbec je nehod-
lám ani neumím pokládat za prosté 
dokumenty, za zdroj informací o ži-
votě externího autora i jeho blíz-
kých. Možná mi patřičné vzdělání 
a fantazie chybí k tomu, abych se 
pokoušel dedukovat: „Milada Kunde-
rová, která nepochybně silně ovlivnila 
nebo možná do velké míry určila složi-
tý vztah svého jediného syna k ženám, 
je záhadnou postavou v temnotách 
dávné minulosti. Trochu světla na ni 
možná vrhne popis několika fiktiv-
ních matek v Kunderově díle, ačkoliv 
o matkách toho Kundera také moc 
nenapsal.“ Možná se až příliš zdr-
žuji ohledy na tradici literárněvědné 
interpretace a vypomáhám si ber-
ličkami / znalostí sekundární litera-
tury (včetně kritických soudů) tam, 
kde má jiný dopředu jasno: „beletrie 
se píše tak, že se realita dělá jasnější 
než pravda.“ Možná za osudy a ná-
zory vypravěče či některé z jedna-
jících postav neumím rozeznat tvář 
ani mínku jejich pisatele natolik, 
abych si dovolil tvrdit: „Tento výrok 
je opravdovým manifestem Kundery 
jako člověka i jako fabulátora.“ A tedy 
doufám, že se ani nebudu pokoušet 
o něco podobného (leda bych kri-
tizoval vědomé vydání díla s nízkou 
uměleckou kvalitou): „Kundera tu 
podle mého názoru píše čirou auto-
biografii, tohle je výraz jeho bytostného 
ustrojení, jeho narcismu…“ 

Takováto tvrzení mohou bytos-
ti poněkud citlivější (jimiž umělci 
bývají) pokládat za urážku, tedy za 
něco, co by v biografii jakkoli lite-
rární nemělo míti místa. Snad také 
proto označil Vladimír Novotný 
Novákovo dílo za knihu tendenční. 
Snad také proto bývá tato některý-
mi kritiky vnímána jako snaha vyřídit 
si účty s Milanem Kunderou. Když já 
si ale raději vyřizuji účty se sebou 
samým, se svojí nedostatečností 
a neznalostí. S vděčností, pokud mi 
někdo ukáže dveře – k poznání. Je-
nom je nesmí přede mnou rozkop-
nout, jenom mi nesmí diktovat, co 
za nimi musím vidět. Jenom by mi 
raději měl nabídnout dveře do pra-
covny než do ložnice.

Jistě by neměla zapadnout Nová-
kova užitečná zjištění stran velmi 
pravděpodobného Kunderova au-
torství několika textů vytištěných 
nebo jinak realizovaných počátkem 
sedmdesátých let pod cizím jmé-
nem. Domácí teoretikové překladu 
by navíc přivítali rozšíření těch pa-
sáží knihy, které se věnují vydávání 
Kunderových děl v různých zemích 
a kulturách. Jenom by bylo zapotře-
bí poněkud rozšířit rejstřík motivací 
případných změn/variant.

Těžká, přetěžká je Novákova kni-
ha. Ptáš-li se, zda více zaváží – nebo 
více závaží –, shledáváš, že se z její-
ho přebalu postupně vytrácí zlatým 
písmem vysázené jméno osobnosti, 
o níž pojednává, zatímco menšími 
bílými písmeny psané autorovo jmé-
no doposud trvá. Oč méně zbylo 
z Kundery, o to více je vidět z Nová-
ka. Je to dobře, nebo špatně? Pokud 
nás z umělcova bytí více zajímají pi-
kanterie života než zákruty díla, při-
jdeme si na své. Strženi z piedestalů 
jsou nám velikáni jaksi bližší. Hus 
trpí v Kostnici zácpou, Hynek z Po-
děbrad umírá na syfilis, Balbín je na 
kluky. Tohle si zpřítomníme (vědomi 
si mlčky vlastních nedostatků) snáze 
než lidskou jímavost i metafyzický 
přesah pozdních Husových dopisů, 
umělecké kvality nejvýznamnější 
česky psané básně naší renesance 
(„Májového snu“) nebo naddějinný 
přesah Balbínovy Rozpravy.

Budeš-li ale hledat klíč ke Kunde-
rovu slovesnému dílu – a patříš-li 
k těm, kteří takové klíče hledají ra-
ději v literatuře než v (autorově) ži-
votě – vezmi raději do rukou úplně 
jinou knihu. 
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Wa, laEm gwala tslololaque 
ka. Ts!Enaqe laxeq ANEB 

OPOŽDĚNÝ DEBUT 
POSLEDNÍHO „BEATNIKA“  
V ČEŠTINĚ

Gary Snyder: Mýty a texty 
Z angličtiny přeložil Luboš Snížek 
Ilustrovala Květa Krhánková 
MAŤA, Praha 2020, 160 s. 

Viki Shock

 
Po letošním úmrtí Lawrence Fer-
linghettiho se z Garyho Snydera 
stal poslední mohykán beat ge-
neration, ačkoli jeho tvorba je 
od většiny beatniků dost odlišná, 
srovnáme-li ji třeba s díly Ginsber-
ga, Burroughse či Kerouaca, jemuž 
se Snyder stal předlohou pro po-
stavu Japhyho Rydera v románu 
Dharmoví tuláci. Tuto rozdílnost 
můžeme na první pohled vidět 
i v Mýtech a textech, které  vznikly 
už mezi lety 1952 až 1956, avšak 
shodou okolností vyšly až v roce 
1960, tedy rok po  Snyderově 
debutu. Českou edici připravilo 
nakladatelství MAŤA u příležitosti 
loňských devadesátin autora 
a šedesátého výročí prvního 
vydání knihy. Převodu do češti-
ny se chopil zkušený překladatel 
beatniků a specialista na Snydera 
Luboš Snížek. Knihu doplňuje ob-
sáhlý poznámkový aparát, zasvě-
cující doslov I. bosche a intuitivní  
ilustrace Květy Krhánkové. Celý 
tento koncept se nakladatelství 
MAŤA osvědčil již v minulosti 
v českém vydání knihy Hory a řeky 
bez konce.



>>> 5

Sbírku poezie otvírá autorova 
předmluva, v níž vzpomíná na její 
vznik ve srubech a požárních po-
zorovatelnách v lesích a horách 
Severní Ameriky, kde si přivydělával 
při studiích jako námezdný dělník 
na odvětvování klád, strážce požárů 
v horských pozorovatelnách apod.  
Mýty a texty tvoří tři básnická pás-
ma napsaná volným veršem: „Mýce-
ní“, „Lovení“, „Žďáření“. Ve všech 
je patrný obrovský vliv indiánské 
kultury, se kterou se Snyder setká-
val už od dětství, a kultury asijské, 
zvláště pak indické, čínské a japon-
ské. Autorovo ego je zde potlačeno, 
cílem sdělení je zpráva o stavu pří-
rody a negativního vlivu člověka na 
ni. Jedná se v pravém smyslu o en-
vironmentální poezii, dovolávající se 
v úvodu i závěru filosofie Henryho 
Davida Thoreaua a jeho díla Walden 
aneb Život v lesích.

Leitmotivem „Mýcení“ je bezespo-
ru borovice, jejíž šišky jsou uzpůso-
bené tak, aby přežily lesní požár, po 
něm se otevřely a vysypaly svá se-
mena na zem, odkud vyroste nová 
generace borovic. Alespoň tak se 
to čtenář dozví z citátu odborné 
knihy o vlastnostech stromů, kte-
rou autor vetkl do úvodu třetí části 
„Mýcení“. Snyderovy texty jsou 
plné citátů, odkazů a aluzí na mno-
ho jiných autorů, indiánských mýtů 
či historických osobností Dálného 
východu, přičemž bez připojených 
poznámek by čtenář leckdy tápal, 
oč autorovi vlastně jde, a byl by po-
někud ochuzen. Dalo by se snad říci, 
že jeho básně jsou z velké části tex-
tové koláže, fragmenty mýtů a pří-
běhů. Mnoho těchto úryvků svou 
nedořečeností nutí čtenáře k zamy-
šlení a mnoho jich je dořečených 
v poznámkách, které jsou tak někdy 
poutavější než autorovy básně. 

Snyder se v „Mýcení“ mimo jiné 
vrací do desátých let dvacátého 
století – cituje vyprávění svého 
otce o sběru ostružin, reflektuje 
krvavé potlačení stávky dělníků 
a chudoby dřevorubců nebo cituje 
plakáty ruských dělníků s agitkou 
Karla Marxe, kterému přitakává: 
„Ó Karle, kdyby to tak byla pravda, 
vzal bych pilu a pracoval pro tebe 
a hned teď skácel ten hnusný spo-
lečenský strom.“ Běžné smýšlení 
pracující třídy o vládnoucí vrstvě 
z doby vzniku sbírky pak ilustruje 
následující ukázka z desáté části 

„Mýcení“: „Tihle křesťani chtěj spa-
sit duše a rabovat zemi. ‚Čmajzli by 
i Krista z kříže, kdyby nebyl přibitej.‘ 
Poslední slušná tesařina, jakou kdy 
Židi udělali.“

S odkazy na dávné asijské umělce 
a meditativní pasáže o krásách pří-
rody občas ostře kontrastují řádky 
reflektující realitu lesních dělní-
ků (např. v páté části: „ ‚Ten pásák 
je rozhašenej jako kurva, když má 
krámy.‘ A tak jsme leželi na zádech 
a vrtali se v něm celé dopoledne.“), 
případně když cituje svého indián-
ského kolegu, který popisuje vy-
kleštění poníků. Působivá je citace 
neblahého proroctví indiánského 
šamana o budoucnosti původních 
obyvatel Ameriky (a snad i lidstva 
vůbec) či obžaloba západní civiliza-
ce z ničení lesů v minulosti: „[…] 
vykáceli je proroci Izraele, buzíci 
z Athén, vrahouni z Říma, starověcí 
i současní“. V závěru „Mýcení“ Sny-
der nabízí naději ve vesmírném ko-
loběhu podle indického boha Šivy, 
který náš svět vždy jednou za čas 
zničí, avšak poté jej znovu obnoví, 
a tak se z šišek borovice znovu zro-
dí nové stromy. Zároveň tu básník 
cituje svého oblíbeného čínského 
autora ze sedmnáctého století Pa-
-ta Šan-žena, o němž napsal semi-
nární práci při studiu orientálních 
jazyků.

Další dvě básnické skladby „Love-
ní“ a „Žďáření“ mají podtitul první, 
respektive druhá šamanská píseň. 
V nich se Snyder na rozdíl od velké 
části proletářského a „borovico-
vého“ „Mýcení“ více zaměřuje na 
mýty a život indiánských kmenů 
a zvířat a jejich vzájemného 
propojení: „– ne, nejsme krutí – ale 
člověk jíst musí.“ Úcta indiánů k je-
jich úlovkům je to, co chybí západ-
ní civilizaci s našimi průmyslovými 
masokombináty, kde jsou zvířata 
zabíjena doslova na běžícím pásu, 
aby z jejich konzumentů vyrost-
la další generace obézních nena-
žranců. Snyder dále uvádí opačný 
příklad: „Buddha sám sebou tygry 
nakrmil,“ ač zároveň přiznává, že on 
této oběti schopen není: „Jednou 
mě puma sledovala čtyři míle, byla noc 
a já neměl pušku […] nechtěl jsem, 
aby mě něco sežralo.“ 

Z oddílu „Lovení“ také pochází 
u nás již dávno známý text „Ta-
hle báseň je pro medvěda“, kte-

rý autor osobně recitoval při své 
návštěvě Prahy před 23 lety a je 
zvěčněn na CD Beatnici v Praze 
(vydalo opět nakladatelství MAŤA 
v roce 2001). V podobném duchu 
se nesou i texty „Tahle báseň je 
pro ptáky“ a „Tahle báseň je pro 
jelena“. Občas to dokonce vypadá 
na až nezdravou mezidruhovou 
příchylnost, de facto zoofilii na-
ruby, jako v sedmé části „Lovení“: 
„Naše dívky kojot šoustá / Vycházíme 
docela dobře. Šuswapové.“ Kojot 
však má u velké části indiánských 
kmenů specifické postavení napůl 
mytického a božského tvora, tak-
že význam těchto veršů může být 
hlubší, než se může při interpretaci 
na první pohled jevit. Báseň „Jak se 
dělá lžíce z rohoviny“ je skutečně 
jen návodem na výrobu lžíce kme-
ne Kwakiutlů, navíc převzatá z et-
nologické knihy, ozvláštněná však 
citátem v kwakiutlštině: „Wa, laEm 
gwala tslololaque ka. Ts!Enaqe laxeq.“ 
Celá skladba „Lovení“ pak končí 
selankou a buddhistickým paktem 
o neútočení mezi lidmi a zvířaty.

Také do „Žďáření“ vplétá Snyder 
buddhistické příběhy včetně Tibet-
ské knihy mrtvých, např. vizi pekla ve 
třetí části, v níž najdeme odkaz i na 
užívání drog. V páté části popisuje 
intoxikaci durmanem a její násle-
dek v podobě vzpomínky na zvlášt-
ní odnož křesťanského nábožen-
ství v indiánském podání: „Ježíš byl 
velký medicinman, myslím, že to byl 
nejlepší hráč ve Spojených státech.“ 
V sedmé části reflektuje ženství, na 

což navazuje v třinácté části pasáží 
o zubaté vagíně, samicích obecně 
a samčích vztazích k nim („‚Nasaď 
španělskou ohlávku tý zkurvený koby-
le & já tu děvku povedu, kam bude 
chtít.‘ [Jak něžné! Ale nejdřív by ji měl 
přetáhnout bičem.]“), zatímco osmá 
část je vlastně pouhou citací Johna 
Muira, který jako první vystoupil na 
čtyřtisícovou horu v pohoří Sierra 
Nevada, a desátá část parafrázuje 
Buddhovy sliby, co vše učiní, dokud 
nebudou všechny bytosti šťastny. 
V závěrečné sedmnácté části autor 
popisuje požár v horách a pokus 
jej uhasit, což proloží přirovnáním  
k Troji v plamenech a další buddhi-
stickou aluzí.

Mýty a texty nejsou rozhodně jed-
noduchou četbou pro každého, 
natož dojmologickou agitační snůš-
kou veršíků ekologického hurá-ak-
tivisty, jak by se snad mohlo něko-
mu zdát. V případě knihy Garyho 
Snydera (mimochodem držitele 
Pulitzerovy ceny za sbírku poezie 
Želví ostrov) máme naopak co do 
činění s mistrovsky opracovaným 
klenotem, v němž se snoubí láska 
k přírodě a přírodním národům 
s akademickou vzdělaností široké-
ho záběru, přičemž jen povrchní 
čtení nestačí. Kdo se však nenechá 
odradit Snyderovou intertextua-
litou, bude za svou trpělivost při 
opakovaných čteních odměněn  
poznáváním stále nových souvislos-
tí mezi přírodou a jejími obyvateli, 
člověkem a poezií.  
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  MÉLOS      

SZEMZŐ SE VRACÍ DO 

PODHŮŘÍ HIMALÁJE

Tibor Szemző: ARBO X  
(Csoma Grooves) 
Fodderbasis, 2021 

Alexandr Krestovský

 
V první červencový den proběhl 
v prodejně vinylových desek 
v Bródyho ulici v centru Buda-
pešti křest nového alba Tibora 
Szemzőa, maďarského flétnisty, 
skladatele, filmaře a multimediál-
ního umělce s neobyčejnou obra-
zotvorností. Album nazval ARBO 
X (Csoma Grooves) a vydal je jako 
vinylovou dlouhohrající desku na 
svém vlastním labelu Fodderba-
sis a zároveň v digitální podobě 
na internetovém hudebním por-
tálu Bandcamp. Hudba vychází 
z jeho celovečerního filmu Hos-
tem v životě, který měl premiéru 
v roce 2006. Tibor Szemző film 
nejen režíroval, ale složil a nahrál 
k němu i hudbu. Film byl inspiro-
ván životem Alexandera Csomy 
de Kőrős (1784–1842), pozoru-
hodného maďarského polyglota, 
který se v šestatřiceti letech vydal 
z rodného Sedmihradska na dale-
kou pěší pouť do střední Asie s cí-
lem objevit kořeny maďarského 
jazyka. Csoma vycházel z tehdy 
poměrně rozšířené domněnky, 
že maďarština je příbuzná s jazy-
kem Ujgurů, turkického etnika ve 
střední Asii. Dostal se do Tibetu, 
po zbytek života se věnoval stu-
diu starých tibetských rukopisů 
v buddhistických klášterech a stal 
se zakladatelem tibetologie. 

Tibor Szemző se po čtrnácti le-
tech od uvedení svého filmu 
o Csomovi v době vypuknutí ko-
ronavirové pandemie, která nás 
všechny uvěznila v našich příbyt-
cích, rozhodl k tomuto tématu 
vrátit, prostudovat řadu faktogra-
fických údajů a představit dávného 
jazykovědce v trochu odlišném 
kontextu. Dostává se mu do ruky 

    FILM  

NELIDSKÁ ČÍSLA

  
Sergej Loznica (režie,  

scénář): Babij Jar. Kontext 
premiéra 2021

Janis Prášil

Rokle Babyn Jar u Kyjeva je sto 
padesát metrů dlouhá, třicet met-
rů široká a patnáct metrů hluboká. 
Devětadvacátého a třicátého září 
1941 nacisté ve spolupráci s ukra-
jinskými milicemi zahnali na její 
okraj desetitisíce lidí, přinutili je, aby 
se svlékli donaha, a pak je postříleli. 
Během pouhých dvou dnů zde bylo 
takto zavražděno 33 771 osob. Na-
učné dokumentární filmy vyobrazují  
tuto událost obvykle prostřednic-
tvím faktů a čísel podkreslených 
drastickými dobovými fotografiemi.  
Otázkou je, zda se takto dá zachy-
tit obtížně přenositelná historická 
zkušenost. Od snímku o Zemi se 
také nedá očekávat, že by mimo-
zemšťanovi dokázal prostřednic-
tvím výsledků exaktního měření při-
blížit, jaké je to žít na modré planetě.

Režisér a vystudovaný matema-
tik Sergej Loznica, Bělorus, který 
studoval na Ukrajině a roku 2001 
emigroval do Německa, ve svém 
dokumentu Babij Jar. Kontext ten-
to problém vyřešil tak, že propojil 
metody dokumentárního a hrané-
ho filmu. Původně chtěl holocaust 
zachytit právě v hraném filmu. Jeho 
realizace se však kvůli koronaviru 
odložila, takže v tomto mezidobí 
vytvořil střihový dokument sesta-
vený výhradně z archivních mate-
riálů. V archivech v Německu, na 
Ukrajině a v Rusku nalezl dobové 
záznamy pořízené mezi lety 1941– 
–1943. Natočili je jak profesionální 
kameramani, tak němečtí důstoj-
níci nebo vojáci přímo na frontě 
a většina z nich zachycuje kaž-
dodennost v době masakru. Pro 
autora výkladového dokumentu 
by tyto záznamy všednodennosti 
pro svou nízkou informační hod-
notu nebyly použitelné, Loznica 
z nich však vytváří celek, jenž má 
na rozdíl od klasických naučných 
dokumentů tu výhodu, že nevyob-
razuje jen hrůzy holocaustu, ale 
i širší dobový kontext. 

Ve snímku nenalezneme žádné 
rozhovory s pamětníky ani 
historiky. Dílo místo toho sleduje 
občany v době tragédie a buduje 
tak napětí podobně jako v hraném 
fikčním filmu. Tuto metodu režisér 
použil již v dokudramatu Proces 
(2018). Záznam sleduje průběh vy-
konstruovaného stalinského pro-
cesu s předními sovětskými ekono-
my a inženýry, kteří byli roku 1930, 
podobně jako později u nás dr. 
Milada Horáková, obviněni z pří-
pravy státního převratu. Loznica se 
zaměřuje nejen na dialogy, ale i na 
detaily tváří, reakci mezi publikem 
a obžalovaným, a vytváří tak napí-
navou a pohlcující atmosféru, jakou 
bychom nalezli právě v hraném fil-
mu.

Jako hraný film působí díky svému 
vizuálu i Babij Jar. Kontext. Tvůrce 
nechal archivní materiály zrestau-
rovat tak, že předkamerová reali-
ta v nich vypadá autentičtěji, než 
jak by ji dokázala pořídit dobová 
filmová technika. Obraz je čistý 
a plastický, má větší hloubku pole, 
je vidět každý detail, ať už se jedná 
o černobílé, nebo barevné sekven-
ce. Ambientní zvuková stopa, kte-
rá vznikla téměř celá ve studiu, za-
chycuje kroky, zvuk vozidel, křik, 
hlasy či vítr, zkrátka vše, na co ne-
jsme u archivních záznamů se sní-
ženou technickou kvalitou zvyklí. 
Snímek mluví jazykem epických 
historických spektáklů. Dobová 
realita v něm poskytuje velkole-
pou výpravu, exteriéry a neko-
nečné množství komparzistů. Jen 
s tím rozdílem, že při sledování 
hraného filmu si nemusíme dělat 
hlavu z toho, když postavu někdo 
zastřelí. Babij Jar. Kontext nevytvá-
ří umělý svět, maketu minulosti 
jako kostýmní historická dramata. 
Na filmový pás se ve spolupráci 
chemických procesů a digitálních 
technologií prokresluje realita.

Efekt imerze, tj. vnoření se do pří-
běhu natolik, že zapomínáme na 
to, že sledujeme film, patří k zá-
kladním prostředkům klasického 
hollywoodského stylu. Používají ji 
i další tvůrci střihových archivních 
dokumentů. Radu Jude v Mrtvém 
národě (Țara moartă, 2017) na-
příklad propojuje koláž fotografií 
z rumunského maloměsta třicátých 
a čtyřicátých let minulého století 
citacemi z deníku židovského lé-

kaře. Federico Ferrone a Michele 
Manzolini v Průniku (Il Varco, 2019) 
zase sledují vyprávění italského 
vojáka, který byl za druhé světové 
války vyslán do Sovětského svazu. 
Jeho příběh představuje kostru, na 
niž se nabaluje tělesná tkáň krajin, 
lidí a situací, které voják na své ces-
tě prožívá. Pracují se specifickými 
výrazovými prostředky napomáha-
jícími tomu, aby divák začal za sérií 
dokumentárních záběrů sledovat 
plynulý příběh.

Tyto „bezešvé“ střihové koláže, 
sestavené z nekonečného množ-
ství dílů, vyvolávají dojem plynulé-
ho toku obrazů. Mohli bychom je 
označit za „puzzle dokumenty“. 
Připomínají způsob, jakým pracuje 
kolektivní paměť lidstva. Lze si ji 
představit jako „puzzle memory“, 
audiovizuální kartotéku, jež ucho-
vává fragmentovaný a selektivní zá-
znam dobové reality. Fakta jsou v ní 
zavírána do šuplíků, pokládána na 
poličky a rozřazována do kategorií. 
Úkolem historiků nebo umělců je 
přemostit toto pozitivistické vrše-
ní informací a předložit veřejnosti 
ucelený obraz dobové události.

Právě to se Loznicovi podařilo jak 
ve snímcích Blokáda (2005), Auster-
litz (2016), Den vítězství (Den’ Po-
bedy, 2018), tak právě v dokumen-
tu Babij Jar. Kontext. Tvůrce v těchto 
dílech pracuje s archivním materiá-
lem jako s chemickou sloučeninou. 
Jednotlivosti uvádí do vzájemné 
interakce a posunuje je k syntéze. 
Rekonstruuje historický a spole-
čenský kontext, v němž se z čísel 
opět stávají lidé, a tím zabraňuje 
„chronicidě“. Tak Loznica označu-
je vraždu času, tedy stav, v němž 
společnost přestává vnímat minu-
lost. Historické trauma neskončilo 
v hrobech obětí a vzpomínkách 
pamětníků, trvá napříč generace-
mi dodnes. Resuscitovat minulost 
je jediný způsob, jak uchránit svět 
před tím, aby se znovu opakovala.
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kniha Theodora Duky Život a dílo 
Alexandera Csomy de Kőrős, vy-
daná v roce 1885 v Londýně. Theo-
dor (Tivadar) Duka (1825–1908) 
byl maďarský důstojník, který 
vystudoval v Londýně lékařství 
a sloužil později v Indii jako vo-
jenský chirurg. Měl podobně jako 
Csoma výjimečné jazykové nadání 
a ovládal řadu evropských jazyků. 
V Indii se dále intenzivně věnoval 
studiu lingvistiky, zejména drá-
vidskému jazyku Bahui, který se 
výrazně lišil od všech okolních ná-
řečí v oblasti severní Indie a Pákis-
tánu a připomínal mu tak posta-
vení maďarštiny mezi ostatními 
evropskými jazyky. V roce 1877 
Duka opouští vojenskou lékař-
skou službu v Indii, vrací se do Bri-
tánie a věnuje se převážně filologii. 

Ve své knize o Csomovi vychá-
zel především z jeho bohaté ko-
respondence s britskými úřady 
v Indii, která se v úplnosti docho-
vala a umožnila Csomovo půso-
bení v Indii věrně rekonstruovat. 
Szemző se po přečtení Dukova 
pojednání o životě a díle Alexan-
dera Csomy rozhodl využít vizu-
ální a zvukovou složku filmu Hos-
tem v životě, nahradit pohádkově 
narativní scénář, kde je Csoma 
představen téměř jako mytická 
bytost, textem sestaveným z růz-
ných faktografických fragmentů, 
popisujících jednak samotnou 
pouť do Indie, ale také jeho peri-
petie s britskou správou, výpovědí 
dalších osob o jeho neuvěřitelné 
filologické práci a vytvořit nové 
komorní kinematografické před-
stavení. Nazval jej Stříbrný pták 
a cyklista (narážka na krátký záběr 
z Dillí ve filmu Hostem v životě), 
sám v něm účinkuje jako vypravěč 
a zaangažoval také své dva dlou-
holeté kolegy, tenoristu Lászla 
Kéringera a hráče na dechové 
nástroje Lászla Gőze. Představení 
mělo mít premiéru v Maďarském 
centru v Berlíně v listopadu loň-
ského roku, ale nepříznivá pan-
demická situace tomu zabránila. 
Podařilo se však zorganizovat 
živý streaming na YouTube z Bu-
dapešťského hudebního centra 

za účasti velmi omezeného počtu 
posluchačů.

Album ARBO X představuje v pod-
statě hudební složku výše uvede-
ného kinematografického před-
stavení. Vychází ze soundtracku 
původního filmu, ale materiál byl 
zremixován a mnohdy obohacen 
o nové zvukové stopy. Album 
obsahuje čtrnáct poměrně krát-
kých skladeb, avšak každá má 
velmi specifický charakter, mís-
ty s nádechem záhadnosti, tak 
jako samotné názvy některých 
skladeb („Djabrasax“, „Sparśa“ 
nebo „Gambla“). Instrumentace 
i celková zvuková podoba jsou 
zpracovány velmi důmyslně a do 
nejmenších detailů. Už úvodní 
„Axis“ s rozpoznatelným zvukem 
Szemzőovy basové flétny a hlasu 
a s dynamickým doprovodem per-
kusí navozuje atmosféru naléha-
vosti a hloubky, která nás provází 
v průběhu poslechu celého alba. 
Dalo by se říct, že i s ohledem na 
délku skladeb v rámci ideového 
kontextu je ARBO X kompaktní 
sbírkou „zvukových podobenství“. 
Posluchač nemusí být nutně obe-
známen s původními souvislostmi 
geneze díla, a přesto si při pozor-
ném poslechu, kdy se spontánně 
soustředí na jednotlivé detaily 
velmi různorodé zvukové mozai-
ky, aniž přitom ztratí ze zřetele 
vyznění každé skladby jako celku, 
vytvoří vlastní ucelenou představu 
toho, co nám Szemző svou hud-
bou předkládá. Napomáhá tomu 
i to, že každý prvek průzračné 
instrumentační struktury, ať už 
je to elektrický kontrabas, viola, 
ženský soprán, vokální trio, reci-
tace Lamy Lobsang Geduny nebo 
elektronické zvukové plochy, při-
rozeně zapadá do zvukového pře-
diva celku a je kompozičně přesně 
načasován. 

Podobně jako na minulých albech 
Tibor Szemző těží z toho, že 
většina hudebníků participujících 
na jednotlivých nahrávkách je již 
velmi dobře obeznámena s jeho 
tvorbou a spolupráce s některými 
z nich (László Gőz, Éva Posvanecz) 

sahá až do doby působení ansám-
blu Group 180, který společně 
s Lászlem Melisem založil v roce 
1978 a který v následující dekádě 
dosáhl pozoruhodného renomé 
na mezinárodní scéně soudobé 
hudby. Základem je jeho sesku-
pení The Gordian Knot, přede-
vším skvělý kontrabasista Mihály 
Huszár a kytarista T. Bali – zatím 
jediní stálí členové této značně 
proměnlivé formace. Autor sám 
hraje na basovou flétnu a zpívá 
pouze ve čtyřech skladbách. Zá-
měr umělecky zpracovat život 
Alexandera Csomy de Kőrős vy-
volal zájem sponzorů a projekt 
byl poměrně štědře dotován. To 
mu také umožnilo značně rozšířit 
okruh instrumentalistů i vokalistů 
a realizovat podle svých představ 
i hudební složku díla, což se odra-
zilo na bohaté zvukové paletě alba 
ARBO X.

Poslední dvě dekády se Tibor 
Szemző prosazuje především jako 
multimediální umělec a vytváří 
konceptuální audiovizuální díla. 
Sám se už dlouho nepovažuje za 
hudebníka a hovoří o sobě častěji 
jako o filmovém tvůrci, který do 
svých kreací na 8mm celuloido-
vém pásku skládá a případně i sám 
interpretuje vlastní hudbu. Nápad 
využít soundtrack filmu Hostem 
v životě pro další zpracování a pre-
zentovat jej jako samostatné hu-
dební album i mimo vizuální a ob-
sahový kontext ale připomíná, že 
Tibor Szemző je velmi svérázným 
hudebníkem a výraznou tvůrčí 
osobností již po celé čtyři dekády 
nejen na maďarské kulturní scéně, 
ale i v mezinárodním kontextu.

V loňském roce Szemző zremas-
teroval své první sólové album 
Snapshot from the Island, které 
vyšlo v roce 1987 v londýnském 
vydavatelství Leo Records a vydal 
jej rovněž jako vinylovou LP des-
ku na svém labelu Fodderbasis. 
Alba ARBO X a Snapshot from the 
Island od sebe tedy dělí téměř 35 
let a přirozeně se v posluchači, 
který je se Szemzőovou tvorbou 
obeznámen v celém jejím rozsahu, 

objeví nutkání je nějak porovnat. 
Zatímco na albu Snapshot from the 
Island je autor jediným hráčem 
(flétny, automatický bubeník, zvu-
kové instalace), na svém posledním 
albu Szemző využívá podstatně 
bohatší instrumentář a díky účasti 
dalších hudebníků je spektrum vý-
razových prostředků širší. Přesto 
však ARBO X celkovým vyzněním 
působí daleko lakoničtějí a klidně-
ji, což je jistě dané i rozdílnou pra-
cí s časem a rozsahem kompozic. 
Pochopitelně se poměrně dlouhý 
časový odstup od vydání prvního 
sólového alba Tibora Szemzőa 
na charakteru jeho posledního 
díla podepsal: mladickou dravost 
a výbušnost nahradila kontempla-
tivnost. Autorský hudební rukopis 
však stále zůstává poměrně snad-
no rozpoznatelný, především ve 
zvukově čistém a čitelném zpra-
cování originálních námětů, jak 
o tom svědčí i další tituly z auto-
rovy bohaté diskografie (Tractatus, 
The Other Shore, Free Fall Oratori-
um, Danube Exodus aj.).  

ARBO X (Csoma Grooves) rozhodně 
patří vedle alb Snapshot from the 
Island (s pozoruhodnou skladbou 
„Water-Wonder 2“) a Tractatus 
na texty Ludwiga Wittgensteina 
k vrcholům hudební tvorby Tibo-
ra Szemzőa.
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RODINNÉ  
TAMTAMY DUNÍ 
TMOU  

 
Petra Soukupová:  
Věci, na které nastal čas 
Host, Brno 2020, 368 s.

Adam El Chaar

Někdy je život fajn a někdy se 
zvrtne. Pohoda je tatam a přichází 
rozčarování. Jak k tomu může dojít, 
vypráví spisovatelka a scenáristka 
Petra Soukupová (nar. 1982) ve 
své zatím poslední, již deváté kni-
ze. Kniha je skvěle vysoustružená, 
žádná vata, ale neobsahuje ani nic 
navíc. Zdravý základ, polopenze, 
krok sun krok. Bere čtenáře na 
jízdu krajinou skvěle zpracovaných 
emocí. Jako na celuloidovém pásu 
sází políčko po políčku přesně 
navazující scény. Žádná rekvizita 
nepřebývá – věc ani pocit. Ná-
zev sedí na formu i obsah. Soužití 
páru s dětmi nevyhnutelně vyústí 
v rozchod. Nic nového pod slun-
cem, ale ty západy se neomrzí.

Soukupová se socialistickou 
spravedlností rozděluje pozor-
nost mezi všechny postavy – 
členy rodiny. Vyslovuje pocity, 
se kterými se běžně nechodí na 
světlo. V neúprosném nahlížení 
do lidské povahy připomíná Karla 
Poláčka, postrádá ale jeho umění 
jazyka. Nebo spíš není taková 
hračička, je pragmatická. Román 
svou neformálností připomíná po-
známky ke scénáři. Poláčkova po-
jednání o manželských krizích jsou 
plná humoru, toto ovšem není pr-
vorepubliková veselohra, spíš hoř-
ké melodrama bez patosu. Chybí 
v něm poezie i esej, osvěžující in-
gredience moderních románů. Vše 
se jen děje. Akce!

Nakonec proč ne, vlastně není 
co kritizovat. Čtenář je stržen 
a je zbytečné se cukat. Na sebe 
zapomene, kniha ho vyzve k obje-
vování těch druhých – blízkých –, 
které Jean-Paul Sartre ve slav-
ném citátu nazývá peklem. Ocení 
ji čtenáři, kteří mají děti, singles 
budou kapitoly psané speciálně 
o malých potomcích možná nu-
dit. Do částí o manželské krizi se 
všichni vcítíme bez problémů. Ale 

postavy jsou místy trochu voskové 
a málo uvěřitelné, skutečné. Když 
se s nimi užuž chceme ztotožnit, 
pod naším tělesným teplem se 
roztečou. Vypravěčka-scenárist-
ka je drží v předem vymezeném 
rámci, který nepřekypuje invencí, 
nepřekvapuje. Množství postav, ač 
se dají spočítat na prstech jedné 
ruky, jde na úkor jejich propraco-
vanosti, protože všechny dostávají 
stejně velký prostor. Zkrátka jsou 
předvídatelné.

Téma manželské krize pitvá třeba 
můj oblíbený román Tichá dohoda 
od Elii Kazana. Ten byl také filma-
řem, ale má všechno, co Souku-
pová ne. Jeho vyprávění má spád 
a zároveň meandruje. Balancuje 
na hraně představitelného, jak 
k tomu literatura vyzývá. Čtete 
dobrovolně i odevzdaně. U české 
autorky platí hlavně to druhé. 
Práce kvapná, málo platná, jak se 
říká. Čte se výborně, jako se vý-
borně jí jídlo z fastfoodu – dobré 
je to jen při samotném čtení. Jazyk 
Věcí, na které nastal čas je nekon-
fliktní. Zdrojem je oxytocin, nikoli 
testosteron. „Samozřejmě, že by ji 
hrozně rád viděl, jenom představa je-
jího těla a pocítí vzrušení…“ (s. 191) 
Z formulace je znát, že se autorka 
orientuje na dámy. Mužské pub-
likum by místo „pocítí vzrušení“ 
oslovilo spíš něco hovorovějšího, 
třeba „postaví se mu“. 

Děj příjemně odsýpá v košatě se 
větvících souvětích, zpomalí do 
dvou tří vět jednoduchých a vzá-
pětí zase nabere obrátky. Prospívá 
mu přímá řeč, která jde postavám 
dobře z úst. Nenucenost a při-
rozenost jsou hlavními devizami 
Soukupové. Čtivost až hypnotická. 
Ve svém literárním filmu dosahuje 
iluze přítomnosti užíváním scená-
ristických vizualizačních postupů. 
Bleskově přeskakuje mezi posta-
vami a kulisami. Děj je omalován-
kou, kterou si čtenář s velkou chu-
tí vymalovává, i když se u toho cítí 
trochu infantilně. Cítí se jako při 
chůzi s osobou, která jde o něco 
napřed a on s ní nemůže srovnat 
krok. Nezbývá mu než se nechat 
vést. Spisovatelka drží otěže vy-
právění pevně v rukou, nenechá 
ho nikam zabloudit. Nezabásní 
se, nezdrží romantickou evokací 
interiérů a exteriérů. Nenarušuje 
čtenářův ponor do četby. A četba, 

to jsou postavy. Je to čistě o nich – 
o emocích, které prožívají, o vzta-
zích, které mezi sebou udržují – 
trochu křečovitě, podobně jako je 
trochu křečovitý vyprávěcí proud. 

Text je virtuózní, záběr omezený. 
Nepůsobí jako plod radosti, ale 
tvrdá práce, u které spěcháme, 
abychom ji měli rychle za sebou. 
„Vydrží to týden, setkat se s Natálií 
ráno, když jede do práce a ona už 
je vzhůru (ne vždy), a pak večer, 
když se on jde projít, buďto v baru 
předstírají, že se neznají, nebo po-
kud má volno, jdou se psem a líbají 
se v parku mimo hlavní cesty, jednou 
rychlý a neplánovaný sex v jeho autě 
na polňačce za Prahou, kde venčili 
psa, který na ně pak při tom sexu 
čumí.“ (s. 254) Pro upřesnění me-
tafory z názvu recenze: autorka je 
bubenicí na obřadu základu stá-
tu. Tak trochu šamanka, která se 
s každou knihou dostává víc a víc 
do rytmu. A kmen kolem ní se 
dle prodejních žebříčků extaticky 
zmítá v transu.

ITALSKÁ  
RENESANČNÍ  
LITERATURA  
V CELÉ SVÉ KRÁSE

 

Václav Černý, Jiří Pelán:  
Italská renesanční literatura  
1. + 2. svazek: Antologie 
Karolinum, Praha 2020, 1 260 s.

Josef Prokop

 
Pražské nakladatelství Karolinum 
vydalo v roce 2020 dva rozsáh-
lé svazky (o 456 a 804 stranách!) 
nazvané prostě, ale výstižně Italská 
renesanční literatura s podtitulem 
Antologie. V poněkud záhadném 
spoluautorství ji sestavili dnes 
již legendární český romanista  
20. století Václav Černý a jeho 
neméně důležitý pokračovatel, ro-
manista a překladatel Jiří Pelán. Pe-
ripetie zrodu antologie jsou velmi 
podrobně popsány v edičním ko-
mentáři (s. 691–716), proto tedy 
jen stručně vysvětleme, že v 60. le-
tech agilní redaktoři nakladatelství 
Naše vojsko, které se v této době 
kuriózně věnovalo mimo jiné také 
krásné literatuře, navrhli Václavu 

Černému prvotní myšlenku anto-
logie. Byli osloveni zkušení překla-
datelé a práce na projektu začala. 
Nicméně po několika letech byly 
„literárně“ zaměřené publikace 
v nakladatelství ukončeny, realiza-
ce antologie zastavena a rozpraco-
vané koncepty a překlady zůstaly 
v archivu V. Černého. Po jeho smr-
ti přešly do fondu Památníku ná-
rodního písemnictví (jako součást 
celé pozůstalosti obsahující ještě 
několik podobně rozpracovaných 
a zmařených projektů, zmiňme 
např. dnes již vydaný Černého pře-
klad výboru Montaignových Esejů). 
V něm si rozpracované antologie 
povšiml italský bohemista Ale-
ssandro Catalano a upozornil na 
ni odbornou veřejnost. Tehdy do 
projektu vstoupil Jiří Pelán a spo-
lu s kolektivem spolupracovníků 
hodlal nevydanou antologii v pod-
statě pietním způsobem dokončit 
(dopřeložit, co nebylo přeloženo) 
a vydat. Tento postup však nara-
zil na nesouhlas některých dědi-
ců autorských práv s použitím již 
vyhotovených překladů a pokus 
o vydání antologie se zdál být opět 
zmařen. V této situaci se Jiří Pelán, 
jak to sám uvádí v edičním komen-
táři, rozhodl zásadně změnit rozsah 
a strukturu původního Černého 
projektu a vytvořit v podstatě no-
vou, rozšířenou a zdokonalenou 
podobu antologie. A jelikož mno-
ho z nově vybraných textů zatím 
nebylo přeloženo, nebo již hotové 
překlady nebylo možno použít 
z důvodu zmiňovaného nesouhlasu 
dědiců, oslovil další překladatele 
a postupně tak vznikl monumen-
tální korpus, který bylo nutno roz-
ložit do dvou mnohastránkových 
svazků. Jak vidno, jde o peripetie 
hodné dobrodružného románu, 
nicméně na poli nakladatelském 
a navíc u takto rozměrných a kom-
plikovaných projektů nakonec peri-
petie nijak neobvyklé. 

Zároveň by snad bylo možno říci, 
že tyto pauzy, návraty a proměny 
konečnému výsledku vlastně para-
doxně prospěly. Jiří Pelán v antolo-
gii předkládá původní Černého plán 
podoby souboru (s. 698–705), na 
kterém můžeme jasně pozorovat 
jistou fragmentárnost. Samozřejmě 
antologie bude vždy antologií, to 
jest výběrem, ale zároveň si anto-
logie vždy kladou za úkol předsta-
vit věrohodným způsobem zvolený 
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výsek literatury. A v našem přípa-
dě nutno konstatovat, že právě až 
rozšířená podoba textu se stává 
skutečným pluralitním představe-
ním „italské renesanční literatury“. 

Tím se dostáváme k zásadní kvalitě 
antologie, tedy k jejímu deklaro-
vanému a – podle našeho názo-
ru – naplněnému cíli věrohodně 
představit tento velice rozsáhlý 
a bohatý výsek literatury. Osobně 
bychom rádi podtrhli právě tento 
aspekt. Je zásluhou právě Jiřího Pe-
lána a jeho záměru zahrnout mno-
hem širší (ideálně veškeré, je-li to 
možné) spektrum zásadních kano-
nických textů vymezené doby tak, 
že konečná podoba antologie ne-
obsahuje jen obligátní verše stilno-
vistů, Danta a Petrarky, Boccaccio-
vy novelky, Machiavelliho traktáty, 
Aretina a další díla již zabydlená 
v kánonu světové literatury, ale 
také např. filosofické či „profes-
ní“ úvahy Leonarda da Vinciho, 
Michelangela, humanistické dopisy 
či úryvky traktátů mylně opomí-
jených humanistických velikánů 
(Lorenzo Valla, Poggio Bracciolini, 
Pietro Bembo, Sperone Speroni). 
Nalezneme zde i ukázky z neola-
tinské poezie Pontana či Marulla, 
Burchiellovy rozvernosti, rozvíje-
jící se rytířský epos reprezento-
vaný jak Pulcim a Boiardem, tak 
samozřejmě jeho pozdější podoby 
u Ariosta či Torquata Tassa. Může-
me se seznámit s ukázkami z Picco-
lominiho Kroniky české, s makarón-
skou poezií, s básněním renesačně 
„klasicistních pedantů“ (Rucellai, 
Alamanni, Molza), s nekonečnou 
řadou italských povídkářů (od Sa-
cchettiho k Bandelovi a Cinzio-
vi), ale i s proudem petrarkismu  
16. století. S úryvky z Vasariho 
Životů, Castiglionova Dvořana, 
Gioviových portrétů, Cardanova 
Vlastního života. Zkrátka v antologii 
nalezneme téměř cokoli, na co by-
chom v panoramatu italské litera-
tury té doby mohli pomyslet. 

Přičemž hodnota rozšířeného sou-
boru nespočívá jen v samotném 
výběru a v navršení toho literárně 
významného na jednom místě, což 
jsou jistě základní atributy každé 
antologie. Výsledná Černého a Pe-
lánova antologie totiž předkládá 
mnoho textů, které dosud nejsou 
ve své úplnosti či vůbec přeloženy 
do češtiny. To je jistě jejím dalším 

přínosem. Kdokoli znalý českého 
jazyka si v literárně kultivovaných 
překladech může přečíst a vnitřně 
prožít ukázky zásadních textů ne-
představitelně rozmanitých proudů 
italské literatury této doby, kte-
ré mu nejspíše doposud zůstávaly 
skryty. 

A pokud bychom si mohli dovolit 
být s nadsázkou lehce útoční, před-
stavovaná antologie je přínosná 
i tím, že takto mimoděk připomíná 
hanbu naší kultury a každého čes-
kého, na literaturu orientovaného 
italianisty (vyjma těch, kteří svůj 
čas a energii takové práci věnovali), 
neboť v českém překladu patrně 
poprvé přináší „ochutnávky“ z tak 
zásadních děl italské literatury, jako 
je Boiardův Zamilovaný Roland, San-
nazarova Arkádie, Tassův Amintas 
či Marinův Adonis, které nejsou, 
pokud je nám známo, dosud jako 
celek přeloženy! A to zhruba pět 
století po jejich vzniku a staletí 
poté, co jejich až hysterické přebí-
rání, imitování a rezonování v celé 
západní literatuře snad dostatečně 
prokázalo jejich hodnotu a úlohu 
ve formování nejen evropské, ale 
i naší literatury. V této perspektivě 
se tedy antologie stává jakýmsi se-
znamem, „agendou“ pro každého 
zájemce o překládání z italštiny. 

Černého a Pelánova antologie tedy 
není jen „dalším“ výborem z jedné 
z národních literatur, příručkou 
pro maturující studenty či – horri-
bile dictu – reader’s digest italské 
renesance, nýbrž je svým nasta-
vením a strukturou vlastně pole-
mikou s českým pojímáním italské 
literatury, možná renesanční litera-
tury obecně a též s naší dosavadní 
tradicí překládání z této klenotnice 
evropské literatury. A navíc monu-
mentální. 

(Jako v podstatě nevýznamný do-
větek nijak nezpochybňující dříve 
vyslovené chvály antologie bychom 
si dovolili čistě pro memoria venti-
lovat skutečnost, že jsme v ní ani 
po pečlivém hledání [snad jsme se 
nedopustili fatálního přehlédnutí] 
bohužel nenalezli ukázku z podle 
mého názoru ikonického „anekdo-
ticko-povídkového“ souboru tzv. 
Novellina [také zvaného Cento novel-
le antiche], jehož sepsání se obvykle 
datuje do konce 13. století a který 
zažil nový život a nemalou slávu po 

svém knižním vydání na počátku 
16. století. Zdálo by se, že oběma 

daty zapadá do časových hranic 
antologie. Domníváme se, že čte-
nářská přitažlivost některých jeho 
kuriozních „anekdot“ by antologii 
jistě obohatila. Dodejme, že český 
čtenář si ukázky z Novellina může 
přečíst v souboru Italské renesanční 
novely [Odeon, Praha 1967] v pře-
kladu Adolfa Felixe.)

ŽDÍMÁNÍ HADRU

Lucie Faulerová: Smrtholka 
Torst, Praha 2020, 205 s. 
 
Vojtěch Němec

Jaká radost a vlastně i slast, když 
se na literární scéně objeví mladý 
talent, a ještě k tomu autorka suve-
rénního projevu a citu pro detail 
i strukturu slovesného díla! Lucie 
Faulerová (nar. 1989) na sebe strhla 
nebývalou pozornost už svou pr-
votinou Lapači prachu (Torst, 2017; 
nyní přeložena do němčiny), uply-
nulý covidový rok vydala v tomtéž 
nakladatelství román Smrtholka – 
a ten byl na jaře 2021 (18. 5.) od-
měněn kolektivní Cenou Evropské 
unie za literaturu, spolu s dalšími 
dvanácti autorkami a autory z vy-
braných zemí EU. Tolik holá fakta.

Jak si však stojí fikce, tedy jaká je 
Faulerové vypravěčka, jak ji pozná-
me při přečtení prvních stránek? 
Lehce naivní, citlivá a kontaktní 
(„Co byste se vy jako první chtěli na-
učit, kdybyste si přáli bejt kouzelníci?“ 
klade čtenáři na srdce, když líčí 
své dětské sny), svými přesmyky 
z luhů a hájů spisovné češtiny do 
mluvy obecné dovede být také ne-
obyčejně živelná. V syžetové rovině 
dominují dvě vypravěčská pásma: 
příběh dvou sester (a jejich staršího 
bratra), které si říkají všechno, ale ty 
zásadní, a o to intimnější promluvy 
zůstanou (ne)vyslovené mezi řádky 
& milostná epizoda protagonistky 
s jemnou narážkou na Janu Eyrovou 

Charlotte Brontëové. Obě tyto 
přerývané linearity jsou rozčleně-
ny na PHVO–VUOG, GHVUHVÁ 
CHÁCHK, KHE–CHKÍ CHÁCHK 
a EPHI–VUOG. Totiž, pardon, tím 
je myšleno „prolog“, „druhá část“, 
„třetí část“ a „epilog“, jaksi inter-
ně proneseno vypravěčkou, která 
si po zásahu elektrickým proudem 
překousla jazyk.  A to je sice pro-
středek invenční a hravý (několik 
„bezjazyčných“ pasáží je v románu 
rozeseto v celých větách vnitřně-
-vnějšího monologu, až se člověk 
diví, jak může být nesrozumitel-
nost zábavná a zároveň výsostně 
srozumitelná), jen si lze klást 
otázku, zda tento modus operandi ve 
vnějším členění textu již nekoketu-
je s „doslovností“, manýrou, či snad 
nezabrušuje-li do hájemství kýče 
(protože vypravěčka, která struk-
turuje románový tok, přeci nahlas 
„nemluví“, ale „píše“, a tak uhuhla-
né názvy oddílů knihy nepůsobí při-
rozeně – z konvence, že literátka 
přeci má být co nejvíc kreativní, aby 
dokázala, že je to „artový“ text –, 
spíše křečovitě, příliš „chtěně“). Je 
to však věc diskuse, neb záleží na 
subjektivních parametrech toho 
kterého (kritického) čtenáře. Na 
každý pád ale platí, že zdaleka ne 
každý tvůrčí nápad je sémanticky 
a strukturálně nosný, že sugestivně 
se „vykousnutý jazyk“ manifestuje 
teprve uvnitř vyprávění, nikoliv ve 
vnějškovém strukturování textu, 
dovede vykvést jedině v replikách 
hrdinky a v dynamickém kontrastu 
s jazykem „nepřekousnutým“.

A protože je román Faulerové 
prošpikován nejen huhláním hlavní 
postavy, ale i rytmickým opaková-
ním zvuku, jejž vydává vlak svištící 
po kolejích („Ta-dam“ v mnoha 
různých obměnách), lze ho ozna-
čit za román onomatopoický či 
fonetický. Funkční opakování prů-
povídek „neasi“ nebo slabikačních 
rytmizací typu „po-ma-loun-ku“ tak 
připomínají hudební kompozici, ref-
rén či variace refrénů – není tedy 
náhodou, že v závěrečném podě-
kování zmiňuje autorka skladatele 
Maxe Richtera a jeho melancho-
lický track „Infra 5“ (z alba Infra), 
tedy původně pro abstraktní balet 
choreografa Wayna McGregora 
určenou skladbu, „která udávala 
rytmus“. Text Smrtholky spíše plyne 
či tančí, navzdory četným aluzím 
a odbočkám je čtenářsky přístup-
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ný, nicméně nikoliv za cenu bana-
lizace sdělení, jak načrtneme dále. 
V subtilní vypravěčské dikci Faule-
rové je znát vzácný talent (či jeho 
střípky, z nichž třeba v budoucnu 
vykrystalizuje poetika ještě čistší) 
pojednávat o složitých jevech – ro-
dinné patologie, identita, podstata 
existence – jednoduchými pro-
středky, přestože román dočtete 
tak rychle, jako když zhltnete jed-
nohubkového Rudiše. Na (propast-
ný) rozdíl od něj však budete mít 
chutě si Smrtholku přečíst znovu, 
neb v jejích zákrutách se skrývají 
mnohé významotvorné poklady, 
jichž jsme si napoprvé, strže-
ni tokem vyprávění, nepovšimli 
(např. letmé indicie, že se chce 
sestra protagonistky zabít – svým 
způsobem se recipient textu stává 
vyšetřovatelem motivů sebevraždy, 
zároveň sleduje hrdinčinu slepotu 
k neblahým signálům).

Introspektivní vypravěčka, která se 
vyjevuje ve dvou zmíněných „plo-
chách“ textu (pomyslná rodinná & 
milostná rovina), ohledává hranice 
lásky, pátrá po prazdroji totož-
nosti sebe sama: „Jenže co já jsem 
sama? Co jsem sama bez lidí? […] 
Protože jinak nejsem.“ (s. 173) Pro-
to se v románu tematizuje rodinná 
anamnéza, proto je postupně vy-
stavěn vztah hrdinky s truhlářem 
„panem Ročestrem“, korunován 
subtilní erotikou („Knoflík přidržuju 
tak opatrně na lemu košile, abych se 
nedotkla nahý kůže pod ní. […] Mlčí 
a pravidelně dejchá. Na prsou se mu 
rozprostírá jemnej a řídkej les chlupů. 
Ztratit se v tom lese.“ s. 125) – mezi-
lidský půdorys je navíc zarámován 
nadsázkou a ironií, a tím získává 
barvitější odstín. Tak sledujeme dvě 
sestry, jež si jsou tolik blízké a tolik 
vzdálené, kterak z recese navštěvují 
v místní sokolovně roztodivné se-
mináře o self-awareness, meditaci 
a transpersonální psychologii, mind- 
fulness, tantře a józe, new-age filo-
sofiích apod., a když se návštěvníci 
kurzu pokoušejí „nalézt svou vlastní 
Šangri-lu“, vtrhnou do sokolovny 
teroristé, usekají vašnostkám ruce, 
probodnou hákem jakési paňmámě 
vole, a nakonec se přidají ke zpívání 
písně „o milování nadváhy“, párkrát 
si varovně zastřílejí ze samopalů, 
přetáhnou motivačního řečníka ky-
tarou přes hlavu, a zmizí, „protože 
v týhle vesnici jsme nebezpečně blízko 
nulovýho stavu“ (s. 87). Svět románu, 

se svými komickými i krajně závaž-
nými situacemi, se tak stává meta-
forou těkavé existence dnešních 
bloudů, a proto také z perspektivy 
vypravěčky – analogicky k sebe-
-uklízecí sugesci motivačních guru – 
přemítám o chvílích, „kdy ždímám 
hadr do kýble. Můj život, ta část, co za 
něco stojí, se dá v posledních měsících 
shrnout do chvil, kdy ždímám hadr do 
kýble“ (s. 124).

Když ale vezmeme v potaz, pro 
koho je text Lucie Faulerové hypo-
teticky „určen“, kdo jest jeho „ide-
ální čtenář“, můžeme přemítat, zda 
celková myšlenka románu, že na ži-
vot neexistují jednoznačné návody 
či manuály (což je krom zmíněné 
sokolovny parodováno i protago-
nistčinou imaginací: „A představuju 
si vlastně takovej dojemnej vztah, kdy 
koučka ráno motivuje tu mámu mý 
spolužačky, ať se zvedne z postele, 
a říká u toho třeba: to dáš, makej, ma-
kej, jeď, a pak s ní stojí u kuchyňský 
linky a říká třeba: pojď, natři to tomu 
rohlíku, to dáš, a pak za dveřma od zá-
chodu soustředěně volá: pojď mi, pojď, 
zaber, no tak, to dáš!, dokud neuslyší 
slavnostní spláchnutí, jakože to fakt 
dala.“ [s. 155/156] Jedná se o vůdčí 
motiv, neb se projevuje na několika 
narativních úrovních, zesílen meto-
dikou opakování, gradace a varia-
ce.), je vůbec nosná – pochybuje-
me totiž, že se tento ideální čtenář 
dostane s vůdčím sdělením textu 
do konfliktu, zda vzniká tvůrčí dia-
log text–jeho recipient, nebo čte-
nář jen bezmyšlenkovitě přitakává. 
Celková strategie textu – ctíme-li 
jako jedno z poslání literatury také 
podávat svědectví, cosi komusi sdě-
lovat – je tedy spíše ležérní, proje-
vuje se jen v povrchních rysech (viz 
zmínku o „uhuhlaném“ členění od-
dílů-kapitol knihy). Přes to všechno 
(i krom titěrných faktografických 
detailů, že hra na hrdiny Dračí dou-
pě nemá jednu z rolí definovanou 
jako „Pán jeskyní“, nýbrž jako „Pán 
jeskyně“, což byl ale úkol pro re-
daktorku Evu Lorencovou; s. 14) je 
Faulerové Smrtholka občerstvující 
čtení, okořeněné řadou funkčních 
nápadů a odkazů (průpovídka „není 
o tom nějakej film?“ může spojitostí 
snů dvou postav evokovat maďar-
ský film O těle a duši [2017, režie 
a scénář Indikó Enyedi], jenž pra-
cuje s podobnými motivy a je stej-
ně tak tragikomický), ozvláštněné 
i lyrickými výjevy a vypravěčskou 

(sebe)reflexí – „Míchám karty. Mí-
chám je a vím, že se na mě pořád 
dívá. Chci nás zatavit do tenkýho ige-
litu a nechat nás tak. Klidně deset let. 
Dokud nás někdo nenajde a nezačne 
přebírat. Jako harampádí.“ (s. 168) 
Faulerové očistná cesta od zou-
falství, přes ironii a sarkasmus až 
k naději a vypořádání se s traumaty 
umí ukázat směr (paradoxně coby 
anti-motivační kniha), stejně jako 
existenciálně proplesknout, stabili-
zovat naše nejistoty.

BDĚNÍ A SNĚNÍ

Yveta Shanfeldová: Skromná 
místa nespaní 
dybbuk, Praha 2020, 94 s. 

Pavel Horký

 
Yveta Shanfeldová se narodila 
v roce 1957 v Praze. S rodinou 
emigrovala v roce 1976 do Kana-
dy a o rok později se přestěhovala 
do USA. Vystudovala hru na klavír, 
věnuje se překladatelské činnosti 
a publicistice. Dosud vydala čty-
ři básnické sbírky a napsala také 
deníkovou prózu Americký román 
(2020). Tematizuje v ní obtížné hle-
dání lásky a osamělost, konfrontuje 
svou americkou empirii s českou 
a zaostřuje na niterné prožívání 
a intimní prostor, sdílený s užší i šir-
ší rodinou a také přáteli. Znatelnou 
pozornost tu věnuje rovněž reflexi 
židovské identity. Introspektivně 
komunikativní ráz zde přerůstá 
do epizodicky koncipovaného ro-
mánového vyprávění (viz moje 
recenze v Tvaru 7/2021).  

Sbírka Skromná místa nespaní je roz-
dělena do pěti oddílů, jako leitmo-
tiv zde vystupuje spánek, respekti-
ve jeho absence. Noc představuje 
intimní časoprostor, v němž „noční 
člověk vchází do skromných míst“ 
(s. 11). Lyrický subjekt se pohybu-
je mezi jednotlivými stavy spánku, 
polospánku a probouzení, přičemž 
hranice mezi nimi nejsou nijak os-

tré, vzájemně se prostupují. Inten-
zivně prožívá probděné noci, které 
se stávají zdrojem jeho bolesti. Je 
sice schopen načas usnout, ale vy-
datný spánek postrádá. Bdění bývá 
způsobeno jistou ztraceností ve 
světě, naznačena je souvislost mezi 
vyhasnutím partnerského vztahu 
a obtížným usínáním. Pro člověka 
ztrácejícího (sebe)jistotu a ohro-
ženého cizotou je klidné spoči-
nutí velmi obtížné: „a nebýt na své 
straně způsobuje všechna neštěstí / 
a nespavost“ (s. 31). 

Shanfeldová ve sbírce vytváří obraz 
tíživého života. Následky dětských 
traumat se projevují v bolestech 
těla, psychosomatické obtíže člo-
věka ochromují. Motivy osamělosti, 
stárnutí, strachu ze smrti a před-
tuchy konce temné ladění prohlu-
bují. Úzkost plyne z každodenních 
konfliktů, domácího nedorozumě-
ní a nepochopení, jejichž dopad je 
mnohem větší, než se může zdát. 
Spánek je v této spojitosti vnímán 
jako obtížně dosažitelné, ale o to 
spásnější zakotvení v končinách 
klidu. 

Básnická sbírka akcentuje intim-
ní rozměr lidského života. Lás-
ka je chápána jako středobod 
existence, od nějž se všechno odvíjí 
a k němuž vše směřuje. Pohled na 
lásku je však značně neiluzivní; ta 
není nijak přikrášlována tradičními 
milostnými konotacemi, je naopak 
líčena ve své zranitelnosti. Útěchou 
bývají okamžiky štěstí, zpodobené 
v příznačné neokázalosti a prcha-
vosti. Kategorie času představuje 
významný aspekt básnického svě-
ta Shanfeldové. Čas se odměřuje 
či odhaduje prostřednictvím 
přírodních fenoménů vstupujících 
do metaforických souřadnic, a rov-
něž na základě pozorování chování 
lidí, jež „stárnou tak, že se stávají / víc 
a víc sebestřednými / jsou na sebe zlí / 
z přebytku lásky / než jeden druhého 
úplně zapomenou“ (s. 55). Efemér-
nost života nevyplývá v autorčině 
pojetí vždy z jeho inherentní pod-
staty, nýbrž také z mechanického 
dělání úkonů, jimž chybí autentický 
přesah: „žijou a žijou, trmácí se, rychle 
bloudí, vyrábějí / a pak po tom všem 
bytí jako by ani nebyli.“ (s. 26)     

Skromná místa nespaní se podstat-
nou měrou vztahují k přírodnímu 
světu. Působivé obrazy („les žil 
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v dešti a oranžově vydechoval“, s. 14), 
kterým stačí úsporné výrazové pro-
středky, nepotřebují sáhodlouhé 
řetězce metafor a symbolů. Výra-
zová uměřenost vede k významové 
projasněnosti, verše nejsou obtížně 
dešifrovatelné, vyznění je relativ-
ně srozumitelné: „v našich ulicích / 
obrovitá hejna hus / obzor do večera 
stáčí.“ (s. 20) Autorka umí napsat 
verše, v nichž se pojí subtilní krása 
s pocitem pomíjivosti: „tichopád / bí-
lých pohybů / tála jsem.“ (s. 43) Zví-
řata jsou nositelé dynamiky, krajinu 
oživují a zároveň ji svým pohybem 
za specifických okolností zkrášlují: 
„na hladině pluly kachny a na zádech / 
vozily sníh sem a tam.“ (s. 32) Yveta 
Shanfeldová dovede přírodu za-
chytit i značně naturalisticky – její 
lyrický subjekt si na pěšině všimne 
vnitřností zvířete či v televizním 
pořadu o přírodě „žlutá ryba s čer-
nými pruhy se zmítá na kopí v záři / 
slunce“ (s. 38).    

Důležitou součást sbírky tvoří ver-
še, v nichž se lyrický subjekt vzta-
huje k životu i smrti rodičů. Smrt je 
chápána ve své nemilosrdnosti jako 
definitivní konec tělesné schránky, 
na straně druhé je duše předurče-
na k dalšímu putování. Matka je čas-
to volána i po smrti, aby pomohla. 
Vztah k otci působí ambivalentně: 
subjekt touží tátu ještě jednou 
uvidět, stejně jako mámu, nicméně 
z minulosti se ozve také nenávist 
k němu. 

S autorčiným vzděláním úzce 
souvisejí hudební motivy, jež nás 
přenášejí do říše fantazie a snění. 
V této imaginativní poloze, a to 
nejen ve spojení s hudbou, se 
pohybuje Shanfeldové poezie často. 
Zatímco „život řídne / houstne sen“ 
(s. 11). Vlivem fantazijní atmosféry 
dochází k oživení ze své podstaty 
statických obrazů, generujícímu 
mnohdy také sklon k paradoxům. 
Spisovatelka je zdatná nejen v rovi-
ně imaginativní, ale rovněž v oblasti 
básnické techniky. Je schopna funkč-
ně použít oxymóron, účelně pra-
covat s enumerací. Tyto přednosti 
ovšem nevyužívá k okázalé literární 
exhibici. Prostřednictvím svých 
básnických textů se táže po smyslu 
zobrazených dějů a jevů, které pak 
v roli čtenáře přeneseně zažíváme, 
intenzivně vnímáme a vztahujeme 
k vlastní životní zkušenosti.   

STAREJ MLADEJ, CO PÍŠE 
A NENÍ TO PRO MĚ

Petr Šesták: Kontinuita parku 
Host, Brno 2021, 255 s.

Julie Knedlbuchová

 
Vážená redakce, 

musím Vám napsat, že dcerka 
i moje kamarádky moc koukaly, když 
jsem jim ukázala, jak jste mi tu mou 
chválu na Alenku Mornštajnovou 
otiskli a ještě jste mi návdavkem za-
platili honorář 6 857 korun. A nejvíc 
je šoklo, že jste mi úplně zdarma po-
slali další knihu za 349, prý abych si 
ji přečetla a napsala, jaksi u mě stojí. 
Takže teď už jsem asi něco jako re-
novovaná čtenářka. 

Jenom nevím, jestli jste tu knížku 
vybrali dobře, alespoň teda pro tak 
náročnou čtenářku, jako jsem já. Mě 
při četbě Šestákova románu zaujala 
akorát hrdinova úcta k mamince. 
Skoro bych napsala, že ten Šesták 
je takový ten mamánek, co mu jeho 
máma všecko zařídí, i o práci se mu 
postará, zatímco on nad vším jen ohr-
nuje rypák. Je mi však také líto, že 
na tuhle děsně pracovitou a chytrou 
ženskou, co má všude známý a ví, jak 
na život, ve vyprávění jenom vzpomí-
ná, takže napřímo se tam neobjeví 
ani jednou. Protože ta by si už doká-
zala toho svýho parchanta postavit 
do latě! On totiž ten autor, ten pan 
Šesták, bude hlava dost přemoudřelá, 
už z toho, že mu nestačí psát jen tak 
nějak obyčejně. Asi proto, že se chce 
svým textem za každou cenu zalíbit 
obdobně postiženejm intelektuálům. 
Proto jsem to já také sotva dočetla. 

Vemte si třeba už jeho samotné-
ho hlavního postavu, toho zoufalce 
Josefa, co léta nedělal nic pořádný-
ho, jen se flákal po vysokejch školách 
a toulal se kdesi bůhvíkde po světě, 
a teď se vrací do malého rodného 
města, kdesi na hranici s Němec-
kem, že se v něm jako usadí, a tím 
ho na beton kulturně pozdvihne. Ve 
skutečnosti ale nechce nic jiného, než 
začít všechny ty lidi, kteří kdekoli rádi 
žijeme, podle pomlouvat, že aby se 
nemusel zařadit. Neboť mu nikdo 
není dost světový a všichni jsme úpl-
ně malý maloměšťáci… No, a jaký 
bychom měli být, když žijem tam, 
kde žijem – i když kupříkladu já jsem 
z Prahy a teď bydlím s Kájou v Brně?

Jenže my ctíme ty správný hod-
noty, zatímco ten postava Josef ne. 
Sice chvílema žvatlá cosi o tom, že 
by si člověk měl najít práci, mít děti 
a vůbec být tak nějak společensky 
odpovědný, jenže už od začátka je 
jasné, že to vůbec nemyslí vážně, 
protože tyhle tři, alespoň pro každou 
ženskou v lidským životě nejdůleži-
tější věci, zostuzuje jako tři ošklivé 
šelmy, které každého jenom sežerou. 
A přitom tak nějak bokem pomrkává 
na čtenáře, že my se přece jima se-
žrat nedáme! 

To Šestákovo pomrkávání je na 
tý knížce to nejhorší. Zvláště když 
se nedá poznat, zda hlavní postava 
Josef je skutečně Šesták, anebo není. 
Ono je to totiž povykládané jakoby 
někým jiným, takovym vykládačem, 
který se tu a tam tváří, že je i tím 
Josefem. Ale po pár stránkách o Jo-
sefovi píše zase jako o někom jiném 
a navíc ho skoro pomlouvá. To je na 
pochopení fakt dost složité, i když 
je někdo tak sečtělý jako já. Zvlášť, 
když je to napsané tak, aby to po-
mlouvání někteří magoři mohli číst 
i jako chválení. Čert aby se v tom vy-
znal! S takovým hrdinou je těžko se 
identyfikovat. 

Osobně si ale myslím, že ta kníž-
ka je Šestákem celá prolezlá – a to 
pomrkávání, jako že ne, je akorát 
na oko. Intelektuálům, co maj rádi 
všelijaké to umělcování a mudrcová-
ní, protože nesnesou, když se věci 
říkají stručně a rovnou, jak to umí 
nejlíp naše paní Alenka, nebo pan 
prezident, to asi bude vyhovovat. 
Stejně jako fakt, že tomu Šestákovi 
nic nevyhovuje, protože mu nic z ži-
vota obyčejných lidí není dost recht. 
Z mýho pohledu starý báby je ten 
Šestákův Josef vlastně starej mla-
dej. Bude mu sotva čtyřicet a už si 
myslí, že všechno prožil a že sežral 
všechnu moudrost, a proto musí psát 
o tom, jak všechno upadá. Babrá se 
v drobných vlastních patáliích, ale 
nejvíc ho těší, když se může tvářit, 
že jako zmákl všechny propasti, do 
nichž se prý řítíme my všichni, teda 
jako společnost. 

Proto je také ta jeho kniha pro-
lezlá politikou, a to i přesto, že se 
v ní o politikách moc nemluví. Ne-
boť Šestáka jako kritika všehomíra 
dráždí už jen to, že si my, všichni ro-
zumní lidé, kteří to s ostatníma my-
slíme dobře, vzájemně pomáháme 
a navzdory všem nepřejícníkům se 
podporujeme. Oboustranně výhodné 
mezilidské kontakty totiž vnímá jako 

nepřijatelné bratříčkaření, a dokonce 
korupci. Jako zarytý individualista 
nikomu nevěří, natož bezúhonným 
lidem, kteří jsou schopni se dát do-
hromady a rozumně se dohodnout 
na tom, jak věci zařídit, aby město 
vzkvétalo a každý, kdo má na tom 
nějaký podíl, z toho taky něco dost 
měl. 

Proto taky základem Šestákovy 
knížky je odsuzování a osočování, 
opírající se o nevývratnou jistotu, že 
všechno, co se kdy na tomto světě 
stálo a stává, stojí úplně za hovno – 
a do budoucna to bude furt horší. 
Dobře bylo snad jenom kdysi dávno, 
snad ještě za feudálů, kdy se dělaly 
parky tak, že i dnes musejí zůstat, 
jak jsou. Jediné, co nevím, jestli 
Šesták tohle svý negativizirování my-
slí úplně poctivě, nebo to je jen tako-
vá póza, která má nasrat všechny, co 
to s Českem myslejí poctivěji než on. 

Kdesi vzadu vykládačova a hrdi-
nova vzpomínání je mindrák, o kte-
rém se teď dost píše, totiž jak to bylo 
v tom krásném pohraničí kdysi fajn, 
než jsme se zbláznili a z kraje vyštva-
li naše hodné spoluobčany, kteří se 
drobně lišili jen tím, že byli Sudeťáci. 
Nicméně Šesták o tom moc neplká, 
možná i proto, že se důsledně vyhý-
bá slovům, jako je „Čech a Němec“ 
a „český, německý, francouzský či 
polský“. Sází totiž na výrazy „naše 
a cizí“, a to nejen kvůlivá tomu, že 
je to takto ozvláštněnější, ale hlavně 
asi proto, že mu vše národní smrdí 
a chce se od toho dištancovat. A ob-
dobně se vyhýbá také tradičním 
označením režimů před a po listopa-
du 1989 a radši mluví o Staré a Nové 
době, přičemž ta Nová je možná lep-
ší než Stará, ale i tak strašně strašná.

Starou dobu Šesták spojuje se 
svým dětstvím, a navzdory tomu ji 
pomlouvá. Způsob, jakým buší do 
Husákova režimu, je až ostudný, ne-
boť zapomíná na vše dobré, co tehdy 
bylo učiněno. Vůbec například nedo-
káže ocenit, jak jsme to tehdy měli, 
třeba my, členové partaje, těžké, 
když jsme se snažili všem lidem po-
máhat. Protože ten komunistickej 
režim opravdu nebyl jednoduchej, 
zvlášť když ti kapitalisti proti nám 
pořád něco měli a ani pořádný zboží 
se nedalo koupit jinde než v Tuzexu. 

Ale nedosti na tom: úplně stejně 
Šesták ostouzí taky devadesátky, kdy 
jsme se s kapitalisty na Havlův příkaz 
dali do holportu a Václav Klaus nám 
ukazoval jak na to. Jak tedy ten 
řádnej kapitalismus hezky po česku 
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vymustrovat. A věřte mi, bylo to 
hodně práce a odříkání. Chápu, že 
se Šestákovi nemusí například líbit, 
když se jeho město změnilo v jeden 
velký bordel, aby neukojení Němci 
měli kam jezdit. Na druhé straně 
by měl ale pochopit, že i ty naše 
bordely byly součástí pozitivní cesty 
ke kapitálu, neboť díky německé 
neukojenosti jsme my, všichni, tak 
nějak zbohatli, neboť skrzevá to 
jebání se přerozdělovaly marky 
a později i eura. A věřte mi, řídit 
takovej erotickej podnik, to není 
snadná věc. My jsme s Kájou měli 
jenom jeden, a to tady v Brně, ale 
bylo s tím hodně práce. Leč mělo 
to i kýžený sociální rozměr, protože 
jsme tehdy zaměstnávali hodně 
holek z Východu, co chtěly na 
Západ, ale my jim názorně ukázali, 
že nikam nemusí, že ti Zápaďáci za 
nima klidně přijedou sami – a ještě 
rádi! A navíc: jak si ty holky těch 
Zápaďáků dostatečně užily, tak 
většinou pochopily, že není o co 
stát, a ještě rády se vrátily domu, 
třeba na tu Ukrajinu. Takhle se 
musí na migraci!

Čímž se dostávám k tomu, 
že ten Šesták také bezostyšně 
kritizýruje naši Novou dobu.

 Přiznám, že jsem z toho zprvu 
měla dost radost, protože dnešek 
není nic moc, což ví každej. A navíc 
ten Šesták umí být chvílema fakt 
dost protikapitalistickej a proti-
globalizační. Že se jako celý svět 
společně řítí do řiti, což my jako 
společenská vrstva, jež by byla ráda 
střední, nejvíc odserem. Dokonce 
bych si troufla tvrdit, že občas má 
ten Šesták úvahy skoro tak výstižné 
a vtipné jako pan Okamura, kterého 
sice s Kájou zatím nevolíme, ale 
jestli ti spiklenci, co chtějí uštvat 
chudáka Babiša, ho nakonec 
uštvou, tak určitě volit budeme! 
Protože je to jenom Okamura, který 
tu naši zemi nejvíc chrání oproti 
cizákům ze Západu, co nám furt 
chtějí diktovat, jak máme co dělat. 
A je i proti tomu, aby se nám sem 
nakvartýrovali všichni ti muslimové, 
černoši a Asiatové, co nemají úctu 
k naší křesťanský tradici, neboť tu 
si přece musíme chránit, jak říká 
Okamura. 

Jenže čím víc jsem toho Šestáka 
četla, tím mi bylo jasnější, že není 
okamurovec, ale naopak takovej ten 
globalizační pravdoláskař. A to jsem 
poznala z toho, že přestože tu svou 

knihu psal v době, kdy se k nám 
cizáci hrnuli ze všech stran a každý 
slušný člověk musel být proti, 
on kňachtá cosi o tom, že bysme 
těm cizincům jako měli dát nějaký 
prostor, snad že aby se nám sem 
nacpali. Osobně si ale myslím, že to 
nemůže myslet až tak vážně, že to 
je akorát taková ta póza. Asi jako 
když jsem kdysi já – v šedesátkách, 
coby hippie – hlásala volnou lásku. 
A přitom jsem dobře věděla, komu 
dám a nedám, protože jsem se 
chtěla dobře vdát. Jenže tvářit se, 
že dám každému, to bylo tehdy 
mezi námi in a trendy, i když jsme 
tomu tak neříkali, protože to bylo 
proti pokryteckýmu systému, kterej 
nechtěl dát nic nikomu. 

Po třech manželstvích a dlouho-
leté práci ve stranický funkci, jakož 
i s polistopadovýma zkušenostma 
z podnikání, ovšem už vím, že 
systém je skoro tak důležitý jako 
známosti – a obojí se doplňuje. A je 
proto svým způsobem jedno, jakej 
ten systém je, co nám dává a co po 
nás chce. Každej je dobrej, pokud 
se rozumný lidi dají dohromady 
a tak nějak společně začnou makat 
na tom, aby se měli dobře. Tím se 
totiž oddělí zrno od plev – neboli 
aktivní členové společnosti, co si 
zaslouží, aby z toho také něco měli, 
od těch Šestáků, co jenom remcaj, 
že všechno je špatně. A jestli na 
tom někdo osobně trochu vydělá, 
jako třeba dneska ten Babiš, tak 
mu nemáme závidět, protože kdo 
umí, umí.

Šestákův Josef ovšem zjevně 
neumí, a ještě je na to pyšný. Proto 
mě nepřekvapilo ani to, že má 
sice slušný nápad, jak pozdvihnout 
kulturní rozměr města revytalizací 
upadajícího hasičského objektu, 
ale prakticky to za něj museli 
nakonec realizovat jiní. Neboť kdo 
by spolupracoval se zaprděným 
remcalem, co se všem významným 
osobnostem města jen vysmívá? 
Není proto divu, že dobro městu 
nakonec přinesou dva krásní aktivní 
mladí lidé, co mají dobré kontakty 
na radnici i jinde. 

A proto také je pro mne těžké 
přijmout, že celá ta Šestákova 
kniha je tak nějak už z principu 
proti systému a Josef jako její hlavní 
hrdina má být zosobněním revoluce, 
co je furt. Rebelem, kterýmu žádnej 
systém není dost dobrej, protože on 
umí jenom provokovat. To je nejvíc 

vidět na jeho vztahu k onomu 
feudálnímu parku, jak jsem o něm 
nahoře psala, neboť tento park 
je v knize Josefovi záminkou, aby 
mohl pomluvit všechny úředníky, 
kteří správně zařídili, že jsou 
všechny ty staré stromy vykáceny 
a místo toho je vytvořeno místo 
funkčně odpovídající naší době, 
tedy jednadvacátému století. 
On ten Šestákův Josef totiž sice 
chce být furt revolucionářem, co 
boří staré pořádky, ale nesmí jít 
o parky. To pak žádnou revoluci 
nechce, protože nejdůležitější je 
prý uchovat svět jako kontinuálně 
vyrostlý z toho, co tu už bylo a co je 
úplně jiné, než to, co tu bylo včera 
a dnes je a zítra bude. 

Asi jsem se do toho trochu 
zapletla a vy mi nerozumíte, ale 
vězte, že ani já tomu, co píšu, vlastně 
nerozumím. Jenom vím, že to tak 
nějak je. Protože když postava 
Josef vzývá revoluci, tak akorát tu 
svou vlastní, zatímco systémové 
úpravy parků a světa jako takového 
považuje za nepřijatelné. Není tak 
divu, že se mezi náma pracovitejma 
lidma neustále cítí jako v očistci – 
a hned, jak to jde, z rodného 
města vypadne. Asi že si myslí, 
že to jinde bude jiné. Ale nebude! 
Nejspíš tak někdy vyjde druhý díl, 
v němž ten nepřizpůsobivý Josef 
bude opruzovat jiný slušný lidi. A to 
opět jen proto, že je egoistickej 
anarchista, co se nedokáže s nikým 
skamarádit a spolupracovat.

 Radostně se podílet na tom, co 
se ze systému musí. 

Proto si ostatně ani tu ženskou 
nenajde. Sice si to občas s některou 
rozdá, třeba i s šikmookou žákyní, 
nebo nejčastěji s bývalou láskou, 
jenže pak si ani nevšimne, že spolu 
počali a ona potratila. A najde 
si zrzavou fiflenu, co mu rychle 
dá a ještě ho poučuje, že největší 
rozkoš je, když správný chlap 
ejakuluje furt anebo nikdy – teď 
vlastně nevím, co po něm ta eja-
kulační múza chtěla, nicméně mu 
poručila, aby si to nastudoval z pří-
ručky, a pak zmizela.

To se pak nedivte, že se ten 
Josef sice pokouší živit jako učitel, 
ale školství mu nejde pod nos. Tře-
baže se tváří jako kantorskej geroj, 
z jeho textu je patrné, že školu – 
gympl, kde ho na přímluvu matky 
zaměstnali – nevnímá jako poslání, 
ale jenom jako blbej vopruz. Já jsem 

například očekávala, že nám povy-
kládá o tom, jak gymnazisty vycho-
vávat k lásce k vlasti, k mateřské-
mu jazyku a naší krásné literatuře, 
jenže on jen hořekuje, že musí plá-
novat plány a vykazovat výkazy, jíst 
hnusné jídlo v jídelně a stýkat se 
s úplně blbejma učitelama a zvláště 
s učitelkama, které jsou ještě horší 
a navíc intrikánky. 

Jestli si Josefova pedagogického 
rádobytalentu užili i žáci, mi zůstalo 
skryto, a nejspíš i Šestákovi. Takže, 
když má tenhle jeho postava pro-
střednictvím recitační soutěže uká-
zat dětem kouzlo poezie, tak mu 
nějakej Neruda, Vrchlický, Šrámek 
či třeba Žáček zjevně nic neříkaj. 
A proto dá před nudnou reprodukcí 
básnické šedi přednost experimen-
tu, co bude natolik zvláštní a jiný, 
že se z toho všichni členové poroty 
poserou, takže už předem je jasné, 
že výsledkem bude jen fajn skandál 
a poprask. Stačí k tomu, když každý 
z žáků na radu pana učitele vysloví 
svou pravdu – tedy jeden po druhém 
hezky naplká pár neveršovaných 
řádků, které nemusí mít žádný ryt-
mus a tvar, hlavně že jsou jako jeho 
čistě osobní názor na život a město. 
Škoda jen, že Šesták nenašel odvahu 
výsledek takto vymyšlené žákovské 
revoluce otisknout, že abysem moh-
la posoudit, jaké pravdy ten skandál 
způsobily a jestli opravdu měly tu 
sílu. Když jsem o tom mluvila s dce-
rou, tak ta tvrdila, že to budou jen 
takový ty kecy, co debilové dnes furt 
píší kamsi na internet, že aby bylo 
vidět, že máte na ty druhý každý 
svoje osobní „to si myslím“, třebaže 
dohromady je to na jedno brdo. 

Navíc si myslím, že Šestáka 
vůbec nebere, co a jak by ta děcka 
mohla ve skutečnosti říkat a recito-
vat, protože ho víc zajímá, že ten 
jeho učitelskej experiment je poruše-
ním systémové normy a on tak může 
v rámci vymýšlení svého příběhu 
machrovat, neboli toho svého posta-
vu představit jako nepochopeného 
a pronásledovaného abnormála, co 
je in a trendy, jak se tomu dneska 
říká. Mně se to ale nelíbí, proto-
že to ukazuje, jak ten spisovatel 
nerozumí odpovědným jedincům, 
co se obětujou pro druhé a klid-
ně třeba sedí hodiny v porotě, aby 
děckám ukázali, jak si toho jejich 
příšerného recityrování klasiků váží.  
   Omlouvám se, že jsem se tak 
rozpovídala, nicméně i tak musím 
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zkonstatovat, že s takovejhlema li-
terárníma negativistama ten správ-
ně progresivní kapitalismus, který 
bude dbát na naše sociální jistoty 
a přitom poskytne tvořivejm lidem 
prostor pro osobní rozvoj a také pro 
náležitý finanční zisk, protože vše už 
bude příslušně znormalizované ku 
prospěchu jedince i společnosti, ne-
vybudujeme. Jenom jestli ale ten Šes-
ták nesází spíš na to, že když bude 
všemu a všem nadávat, tak ho další 
přemoudřelí pitomci začnou nosit na 
ramenou a chválit, jak šikovně umí 
dělat, že chápe, co nechápe.

Jenže já mu na to nenaletím – 
a proto jsem tu jeho knížku, byť 
s obrovským sebezapřením, dočetla 
až do konce, a mohu vás teď před ní 
zodpovědně varovat. Vyhlásit, že za 
čtení nestojí, ani když mi za to opět 
pošlete honorář 6 857 korun.

 

      

 
          

  STAŘÍ PSI 

 
BÝT PRÁV DOBĚ

Jan Štolba: Nezastavitelný den 
Cherm, Praha 2019, 760 s. 
& 
Vladimír Merta: Popelnicový 
román 
Galén, Praha 2020, 503 s.

Jan M. Heller

 
Začneme-li prozkoumávat prozaic-
ká díla autorů starší generace pod-
le data vydání chronologicky od 
konce, narazíme na dvě rozsahem 
velké, až olbřímí prózy. Jedna z nich 
má v názvu slovo „román“, druhá 
ho má aspoň v podtitulu: Popelnicový 
román Vladimíra Merty a Nezastavi-
telný den Jana Štolby. Vedle objemu 
mají tedy společné přihlášení se 
k nejproduktivnějšímu a nejprestiž-
nějšímu žánru epiky. Zároveň však 
je třeba upozornit na podtitul Mer-
tova románu: Síťový kryptopříběh. 
Spíše než o žánrových nálepkách 
se tu mluví o kompozici – a skrze 
ni o uchopení tématu, které před-
stavuje další společný terén obou 
próz a kterým jsou v nejširším 
možném smyslu české a českoslo-
venské dějiny posledních desetiletí. 
V nejširším možném smyslu, ale 
samozřejmě viděné prizmatem au-
torského pohledu, který je u obou 
autorů dosti originální a projikuje 
se do optiky vypravěče a postav.  

Paobraz reality

Leč dosti úvodních samozřejmostí. 
Nezastavitelný den je třetí prozaický 
titul Jana Štolby, jinak básníka a kri-
tika (mj. nositele Ceny F. X. Šaldy za 
soustavnou literárněkritickou péči 
o českou poezii) a také saxofonisty 
žijícího krátkou dobu před změnou 
režimu v roce 1989 ve Spojených 
státech. Děj románu se odehrává 
po listopadovém převratu, v de-
vadesátých letech, k nimž už po-
zvolna můžeme doplnit přívlastek 
„mytických“. Protagonista, vystupu-
jící jen pod iniciálou N., je čerstvě 
se navrátivší emigrant a hlavním 
tématem románu je jeho navazo-
vání a znovunavazování vztahů ke 
složitému organismu souvztažností 

vůbec, který – protože je, stejně 
jako každý jiný organismus, nadán 
citlivostí na změnu prostředí – se 
díky změně okolních poměrů od 
základu mění také. Autor nám to 
ovšem nikde neřekne explicitně: 
rozsáhlý portrét doby buduje tak, 
že tuto dobu nikde nepojmenová-
vá, což dělá hlavně tak, že odstra-
ňuje sémantické indexy poukazu-
jící k vnějšímu světu, a dokonce 
do této své stavby, přesněji do její 
významové celistvosti, záměrně za-
komponovává trhliny, prvky, které 
takříkajíc nesedí. (A nejspíš nejen 
záměrně. Autor těchto řádků si 
například není vůbec jistý, že by se 
v devadesátkových nonstopáčích 
pilo „lungo“; když už kafe, tak tu-
rek, maximálně presso, italianizující 
názvosloví přišlo snad až později, 
s nástupem prehipsterské „picco-
lo-mačijátové“ barové a benzin-
kové Kaffeekultur.) Možná i tím je 
jím vytvořený polistopadový svět 
uvěřitelný: „Tohle jsme vždycky chtě-
li“ (s. 13), komentuje N. hned na 
jedné z prvních stránek otevření 
Prahy zahraničním turistům. „Tady 
je teď možný úplně všechno. […] Ale 
pozor – ten pragmatismus je nakonec 
hodnota! Jakože jistá ctnost! Koneč-
ně můžeme svobodně, pragmaticky 
makat! Ne?“ (s. 136/137), horuje 
Rudolf, N-ův někdejší něco jako 
umělecký šéf v černém divadle. 
Jednou z vrstev díla, jejíž rozkrý-
vání přináší dost velké potěšení, je 
odhalování prvků skutečnosti tam, 
kde se autor důsledně vyhýbá jejich 
pojmenování: topografie starých 
Zátor v pražských Holešovicích, 
dnes již zbouraných, ve frajírkovi 
prohánějícím se Prahou v kabrio-
letu ve společnosti nahých dívek 
není těžké rozpoznat Ivana Jonáka, 
rozporuplný symbol devadesátko-
vé svobody, v níž se, nelze jinak než 
zopakovat, „mohlo všechno“. 

Nejvýraznějším rysem Nezastavitel-
ného dne je však kompozice. Román 
nemá žádný zvláštní dramaturgický 
oblouk, připomíná spíše sled jed-
notlivých scén, které drží pohro-
madě jen tím, že se vrší na cestě 
pořád dál, aniž je zřetelný cíl. Ab-
senci fabulační konzistence a roz- 
uzlení vysvětluje Jan Štolba (v roz-
hovoru se Simonou Martínkovou 
Rackovou pro Tvar 14/2020) sna-
hou o autenticitu vnitřního typu, 
věrnost vnitřnímu prožívání, na 
rozdíl od autenticity vnější, poža-

davku nabídnout něco jako „prav-
divý obraz doby“. Jde mu o pravdi-
vost jiného druhu. Nejspíš to není 
záměrné, ale tento způsob psaní se 
dostává až na dotek blízko k zob-
razovací metodě zolovského natu-
ralismu, který také spíše než o fa-
bulátorskou dramatičnost usiloval 
o téměř laboratorní klasifikování 
charakterových a typových studií; 
jak však uvidíme dále, je tento do-
tek vskutku jen letmý, Štolba jde 
v posledku jiným směrem. Bylo by 
pokušením hledat kořen jeho vní-
mání, zaměřeného na jednotlivosti, 
v jeho básnické zkušenosti; na ta-
kovou srovnávací analýzu tu sice 
není prostor, ale přesto můžeme 
konstatovat, že po několika stov-
kách stran vyvstane zajímavý para-
dox: ostře viděné detaily dobových 
reálií jsou ve zvláštním nesouladu 
s rozostřením celku. Protagonista 
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jako by prožíval neustálý (poetic-
ký?) údiv z přítomnosti, kterou se 
nápadně nesnaží spoluvytvářet, 
ale nechává se jí unášet od setká-
ní k setkání, od jednoho pochyb-
ného kšeftu k druhému, od jedné 
nepravděpodobné situace, z níž by 
kdokoli jiný prostě odkráčel stře-
dem, k další. To, co si N. nedokáže 
poskládat dohromady, nazývá Jan 
Štolba sám (v odkazovaném roz-
hovoru) „paobraz reality“ a mluví 
o této své zobrazovací metodě 
jako o ekvivalentu hyperrealistické 
malby.  Vedle zmíněné suspenze re-
ferenční funkce jazyka k vnějšímu 
světu se vyznačuje záměrnou ex- 
presivní deformací, která má zřej-
mě podobnou funkci jako starý 
dobrý hockeovský manýrismus: 
rozrušovat a korigovat ustálené in-
telektuální koncepty nebo fideistic-
ké představy, v tomto případě onen 
zmíněný obraz doby. Co to totiž 
vlastně znamená, autenticky zobra-
zit dobu? Týká se postulát autentič-
nosti dobových reálií, étosu, jazyka? 
I jazyk Jan Štolba dekonstruuje 
například tím, že odlišným řezem 
písma (kurzivou) vynáší z textu 
na světlo ustálená slovní spojení, 
čímž upozorňuje na nesamozřej-
most jejich pociťované samozřej-
mosti; mým osobním favoritem je 
poznámka, že když určitá postava 
vezme v úvahu jen tělo, znamená 
to, že „vypustí duši“. „Výdech, výdech, 
výdech, to samé tělo v noci vláčné, 
vlídné a vědoucí“ (s. 212), aliteruje 
autor na jiném místě požitkářsky 
a nutí nás tak dívat se na moment 
na jeho práci s jazykem, na proces 
psaní, a tím pádem i na to, co to 
vlastně čteme, trochu jinak. Tem-
ně jiná je také N-ova ženská pro-
tihráčka Sim, Simona, zvaná zde 
ovšem též Simulakra. Samozřejmě 
nikoli náhodou. Simulakrum, pojem 
proslavený u Jeana Baudrillarda 
označuje postmoderní rozpojení 
sémiózy, po němž realitu nahradi-
la hyperrealita, v níž není možné 
odlišit skutečnost od napodobeni-
ny. (Že hyperrealistické zobrazení, 
které se nám tu obloukem vrátilo, 
vylučuje svou fixací na jednotlivos-
ti typičnost, a tedy jde proti ono-
mu zolovskému dokumentárnímu 
principu, je už jen jeden z dalších 
paradoxů.) Také si u Sim nejsme 
jisti, jaké povahy je její způsob pře-
bývání v románovém textu: jako 
postava představuje přinejmen-
ším několikavrstevnatou entitu, je 

N-ovou milenkou, k níž ten svým 
způsobem vzhlíží, protože se po-
hybuje světem bez ohledu na co-
koli kromě vlastní svobody, hned 
však podléhá svým „manažerům“, 
chlápkům kolem svého bývalého 
partnera, téměř jako bytost bez 
vlastní vůle… Vedle sexu, nočních 
projížděk na motorce a nekoneč-
ného vysedávání v nonstopech nad 
fernetem Sim N-ovi poskytuje po-
zici partnera v dialogu – například 
pro jistý rozhovor, v němž se N. 
snaží Sim vysvětlit, v čem přesně 
spočívala za minulého režimu ne-
svoboda, a zjišťuje, že to nedokáže, 
že v tomhle ti dva nemluví jazykem 
stejného kmene. Což nás přivá-
dí nejen k jednomu z explicitních 
témat Nezastavitelného dne, jímž je 
zprocesování zátěže z minulosti, ale 
také – opět – k nesamozřejmosti 
dorozumívací funkce jazyka. 

 
Punková nekompozice

Fabulační nespojitost je ještě mar-
kantnější v Popelnicovém románu. 
Jestliže jsme u Štolby konstatovali 
sled jednotlivých scén, pak u Mer-
ty je to už jen sled obrazů, někdy 
i jen myšlenkových črt, ironických 
komentářů, pointovaných, nam-
noze jen fragmentárních. O ho-
rizontální, příběhové kompozici 
nemůže být řeč už vůbec, autor 
však její absenci kompenzuje ver-
tikálně, prolínáním tří časových 
rovin, označených jednou, dvěma 
či třemi hvězdičkami: jedna hvěz-
dička znamená dobu husákovské 
normalizace, dvě hvězdičky čas 
svobody po listopadovém převra-
tu a tři hvězdičky umisťují děj už 
do nového tisíciletí. Postavy nám 
k orientaci sice trochu pomůžou, 
sledujeme filologa Merdla, jehož 
prostřednictvím se nám dostává 
průhledu do vichrů, které jsou od-
poutávány změnami vnějších po-
měrů na univerzitách (opět osobní 
„pick“: jistému rektorovi se kvůli 
tomu, jak jako orientovaná úsečka 
dokáže podle směru oněch vichrů 
měnit směr, přezdívá Vektor), 
a distributora samizdatu Hevera, 
nefalšovanou undergroundovou 
máničku, který se v poměrech po-
zdního socialismu živí jako topič 
v kotelně. (Jak vidno, stejně tak 
se nám povede lépe, když budeme 
u Merty hledat onu výše vyvola-
nou a opět částečně odvrženou 

zolovskou naturalistickou typič-
nost – aspoň o něco.) Celé to 
spojuje a drží pohromadě vlastně 
hlavně vypravěčský tone of voice: 
ironicky nezúčastněný, sarkas-
ticky komentující, vtipně kritický 
k čemukoli, co se zrovna hodí, in-
telektuálsky povýšeně dávající na-
jevo svou orientaci v kulturní ency-
klopedii (je ta kurziva štolbovská?) 
a hýřící narážkami na její hesla 
od filosofických po písničkářské, 
absurdně přehánějící, ale jinak 
než vypravěč Štolbův: tady nejde 
o promyšlenou práci s odfikčňo-
váním zobrazeného světa ve jmé-
nu jeho umělecké pravdivosti. Na 
to je Mertův vypravěč – při vší 
vybroušené kultivovanosti, s níž 
sází lapidární vyjádření v místy 
dost náročném rytmu – příliš ple-
bejský. Nebo aspoň dává okázale 
najevo, že je mu to vlastně celé 
jedno. Vlastně to nezachraňuje 
ani jakás takás zápletka související 
s názvem – motiv hledání popsa-
ných papírů, šmíráků, fragmentů 
nenapsaných románů po popelni-
cích ve snaze odhalit velkou síťo-
vou literární mystifikaci, předsta-
vuje hlavně výsměch literátskosti 
jako takové, a určitému typu lite-
rátského titanismu zvláště. 

Folkový zpěvák (a také architekt, 
fotograf a filmový režisér) Vladi-
mír Merta není příliš známý jako 
prozaik. Někdy se mluví o Popel-
nicovém románu jako o jeho kniž-
ním debutu, což je omyl, protože 
Merta např. těsně před převratem 
vydal (mimochodem vynikající) 
prózu o dospívání Výhoda podání 
(Albatros, 1989). Popelnicový ro-
mán tvoří svým způsobem pandán 
k summě jeho písňových textů 
Mimo čas, které – jen pro dokres-
lení kontextu – rozsáhlou recen-
zi-esej v Hostu nevěnoval nikdo 
menší než právě Jan Štolba. I u Vla-
dimíra Merty se můžeme zabývat 
paralelami jeho zpívané poezie 
a románu, a dokonce se nám tu do-
stane mnohem objemnějšího ma-
teriálu. Najdeme totéž opulentní 
zacházení s jazykovými rovinami 
(v románu i s jazyky cizími), mar-
notratnou tektoniku navlékající za 
sebe nesourodé obrazy, z nichž 
jako šleh vyrazí společenskokri-
tický, deziluzivní či satirický mo-
tiv. Takový interpret bude mít 
spoustu práce. A k totalizujícímu 
univerzalismu Mertovy poetiky 

patří, že ať jeho závěry budou 
jakékoli, nejspíš budou pravdivé. 
 
 
Trvalé hledání svobody

Říkáme-li mytická devadesátá 
léta, není to pouhá floskule, epite-
ton ornans. Literární mýtus vzniká 
hermeneutickým kruhovým pohy-
bem – každé další dílo, které na 
něm nějak participuje, bere do hry 
vše, co už bylo napsáno dřív. De-
vadesátá léta mají u obou autorů, 
o nichž zde byla řeč, charakteris-
tiku doby rychle nabyté svobody, 
což však zároveň znamená otevře-
ní nekonečných možností, jež zase 
mnozí mohli chápat (a také chápa-
li) jako ztrátu pevných orientač-
ních bodů. „Příval náhle vypuklé svo-
body nastolil dobu horečného hledání 
skulinek, kapilár vedoucích k moci,“ 
píše se v Popelnicovém románu. 
„Najednou na nic nebyli lidi. Všichni 
podnikali v několika nesouvisejících 
oborech. […] Roztažené nohy Ginger 
překážely prezidentovi cestou z Ry-
bárny. Když mu ji zavřeli, používal 
Freda jako oporu při decentním umě-
ní královské úlevy. Ochranka nečinně 
přihlížela“ (s. 43/44). Makabrózní 
kabaret, v němž chybějí už jen Ro-
lling Stones a fialová saka.

Kam tím mířím:  tento typ literár-
ního mýtu neimploduje, ale vzniká 
z určité vnější potřeby – přímo 
a bezprostředně objektivizovat, 
nebo ještě spíše interpretovat 
popřevratovou dobu a hledat její 
vztah k době naší. To lze samo-
zřejmě dělat různými způsoby. 
Spojení literatury nebo umělecké 
tvorby vůbec s ideou zní jako stará 
veteš nebo jako přímo nesalonní 
řeč. Chce-li současná próza odpo-
vídat na určitou otázku, je posta-
vena před obtížný úkol: snažit se 
vyhnout obvinění z tendenčnosti 
(i v uměleckém smyslu), ponechat 
si možnost estetické autonomie. 
(K doslovnému položení otázky 
podobné té výše uvedené se od-
hodlal před několika lety Jáchym 
Topol v Citlivém člověku, snad s au-
toritou ikonické devadesátkové 
Sestry, se kterou mimochodem 
recenzenti pro některé sdílené 
vnějškovosti srovnávají například 
i Popelnicový román.) Oba autoři 
se rozhodli nejít ani cestou histo-
rického realismu, ani snahy o ab-
strakci nadosobního „ducha doby“, 
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a pokud už ano, pak v ironickém 
smyslu (u Merty). Postmodernistic-
ká dekonstrukce příběhu jim slouží 
k zachycení vnitřního, myšlenko-
vého a emocionálního, procesu 
odehrávajícího se u jejich postav. 
A totéž nejspíš platí pro celkové 
téma a jeho hlavní sdělení: oslabe-
ní či přímo absence vnitřní logiky 
ve výpovědi o světě, který logiku 
postrádá? Nebo spíš: dá se vůbec 
v přechodu od nesvobody ke svo-
bodě hledat něco jako literárně fa-
bulační, historicky narativní logika?

Sugestivní otázka, na kterou se 
nabízí odpověď mnohem snadněji, 
než se přečtou obě zde uvedené 
prózy. Jan Štolba si ve zmiňované 
recenzi na „summu“ Mertových 
písňových textů Mimo čas všiml, že 
součástí jeho poetiky je určitý typ 
zobrazení negativního prostoru, 
což interpretuje jako obraz proti-
kladu mezi útlakem a svobodou – 
útlak je jednoznačný a statický, 
hledání svobody je mnohotvárné, 
mnohoznačné, v trvalém pohybu. 
A co na to Popelnicový román? „Na-
srat, jó nasrat, chtělo by se po krylov-
sku šťavnatě a zacíleně odseknout. 
Ale komu? Kam má dolétnout slina, 
když éter patří do veřejného pro-
storu? Nahrávka, řádně zaplacená 
a právně ošetřená, jak se trefně říká, 
patří všem“ (s. 43). Je to oprav-
du jen výsměch dalšímu mýtu, 
tomu krylovskému, nebo se tu 
ono „přepólování“ jistoty a mno-
hoznačnosti pojmenovává? 

A na úplný závěr se ještě vraťme 
k letmo naťuknutému literátskému 
titanismu. Vladimír Merta má při 
tomto ironizování (realistického?) 
typu emigrantského spisovatele 
samozřejmě na mysli Milana Kun-
deru, ostatně se tím nijak netají. 
Jan Štolba zase ve zmíněném tva-
rovském rozhovoru upozornil na 
spor mezi Kunderou a disident-
skou kritikou, která mu vyčíta-
la – nu ano, že není „práv době“.  
S jistou dávkou ironie můžeme 
uzavřít, že to byl právě Milan Kun-
dera, který ve svém Umění romá-
nu (v tom prvním, vančurovském) 
ztotožnil bezprostřednost celistvé 
výpovědi o určité době s absencí 
prostřednictví „jediného soustavně 
rozvíjeného […] příběhu“… Už jen 
za tu věčnou inspiraci své bývalé 
vlasti by měl být ušetřen neustále 
probíhající (na expertní půdě!) de-
baty o tom, zda patří, nebo nepat-
ří do české literatury. 

  PŘEKLADY A PŘEZÁPORY 

NAZÝVAT VĚCI PRAVÝMI 
JMÉNY? 
 

 

Robert Svoboda

 
To se lehko řekne. Jenže 
překladatel, který se snaží udržet 
v rukou otěže dvou zběsile 
pádících jazyků, z nichž jeden se 
jmenuje Z a druhý DO, a pokouší 
se sladit rytmus jejich trysku, 
poměrně často najede jedním 
kolem bryčky na drn nebo oblá-
zek dilematu: které jméno je to 
pravé? To původní v jazyce Z – 
a nebo nějaké jiné, v jazyce DO, 
které vloží do překladu jako jeho 
organickou součást, ale nejprve 
nad ním bude muset odpovědně 
zauvažovat, zvážit všechna pro 
i proti, aby se pokud možno vy-
hnul kritice.

Respektive aby jí čelil předem při-
pravenými argumenty, neboť ať 
dělá, co dělá, na to může vzít jed, 
že se jí nevyhne. Vlastní jména, ať 
už osobní, nebo místní, jsou v ka-
ždém literárním díle převedeném 
Z cizího jazyka DO češtiny vy-
hledávanou (a až příliš snadnou) 
kořistí jazykových znalců, kritiků 
a teoretiků překladu.

Jsou to lidé nadaní ostřížím zra-
kem a v podstatě se dělí do dvou 
táborů – jedni jsou přesvědčeni, že 
se vlastní jména překládat (natož 
nedej Bože nahrazovat!) nemají, 
neboť je to dávno přežitý zlozvyk, 
který je třeba z moderní překlado-
vé literatury vymýtit, zatímco dru-
zí proti překládání vlastních jmen – 
v zásadě – nejsou. Tento druhý 
tábor se však pohříchu skládá 
z několika frakcí, jež se od sebe 
liší stupněm benevolence. Někdo 
vám například povolí doslovný 
překlad, a když se v maďarském 
originále vyskytne dejme tomu 
postava jménem Nagy úr, nic ne-
namítá, budete-li mít v českém 
překladu pana Velkého. Ovšem 
vznesete-li se na křídlech fantazie 
příliš vysoko a postava dostane 
jméno pan Velikán, Ohromný, Obr 
nebo Hromotluk, už vám to nemu-
sí schválit… Přitom překladatel, 
podobně jako autor cizojazyčného 
originálu, může mít s takto 
upraveným jménem nějaké plány, 
které třeba budou v textu knihy 
odhaleny až později. Na stránce 
264 nastane řekněme situace, kdy 
se pan Velikán bude muset rýmo-
vat se slovem „pelikán“, a teprve 
tehdy svitne jeho českému jmé-
nu naděje, že bude (spolu s pře-
kladatelem) omilostněno. Nebo 
na nějaké jiné stránce vyskočí na 
čtenáře průpovídka: „Hromotluk, 
správnej kluk.“ Otázkou ale zůstá-
vá, zdali se v knize vedle pana Ve-
likána/Hromotluka mají překládat 

„I v této knize, formálně a thematicky tak jiné, se  

v některých básních uplatňuje B. sklon k melodičnosti 

verše vázaného rytmem i rýmem. A tak tomu bude  

i v následující knize Hledání přítomného času  

z roku 1947 […]. Nově se objevuje motiv chodce,  

z kterého se ve dvou básních, publikovaných  

později časopisecky, stane Kolemjdoucí.“ 

– Kritika či glosa Zbyňka Hejdy o poetice básníka B.



16

2021/2

KRITICKÁ LITERÁRNÍ REVUE 2

www.revuepandora.cz

© Nikola Müllerová, námět: Milan Urza, text: Martin Vlček

i jména ostatních postav. Osobně 
jsem v této věci příznivcem dů-
slednosti; přestože je nabíledni, 
že maďarská – přesněji řečeno 
typicky maďarsky znějící – jména 
mohou posílit kolorit původního 
prostředí, není mi ani zbla sym-
patický mix vznikající z přítom-
nosti osobních jmen počeštěných 
a nepočeštěných v jednom textu. 
Nemluvě o tom, že posílení kolo-
ritu vůbec nemusí být mým cílem; 
naopak, mám právo zdůraznit, 
že tenhle příběh „jako by se stal 
u nás“, tudíž mohu evokaci původ-
ního jazykového prostředí chtít 
potlačit – a to je jen jeden z mož-
ných důvodů…

Existují samozřejmě výjimky po-
tvrzující pravidlo: je zbytečné 
hledat české ekvivalenty ke jmé-
nům německým (Wagner, Fuchs, 
Fleischmann apod.), která jsou 
pro Čechy stejně běžná jako pro 
Maďary, a pokud se v textu vysky-
tují skutečné, existující osoby, což 
ani v beletrii není ničím neobvyk-
lým, soudný překladatel jim jména 
pravděpodobně nezmění. Pak je na 
zváženou, zda není lepší ponechat 
v původní podobě i ostatní jména. 
Není snad třeba zdůrazňovat, že 
všechny tyto úvahy vždy probíha-
jí s přihlédnutím k záměru autora 
cizojazyčného originálu, který je 
většinou patrný ze samotného tex-
tu, případně jej uhodneme nebo 
vydedukujeme – od toho (ano, i od 
toho) jsme překladatelé. Používá-
me přece enormně citlivá čidla, 
vnímáme i velmi jemné záchvěvy 
spisovatelova ducha a samozřejmě 
pozorně čteme mezi řádky.

Protože však kromě kratších či 
delších prozaických děl existují 
i texty dramatické a také úryvky 
z románů mohou být veřejně čte-
ny, není ničím nevídaným ani změ-
na osobního jména z praktických 
důvodů. Ne každý ví, že operní 
pěvec Viktor Molnár vystupující 
ve slavné Kočičí hře Istvána Örké-
nye, která se dlouho s úspěchem 
hrála i v pražském Národním 
divadle, se v maďarském origi-
nále jmenuje Viktor Csermlényi 
(vyslov [čermléni]), což by mož-
ná i ten nejostřílenější matador 
českých jevišť jen těžko udržel 
v paměti, natož aby to – v soula-
du s instrukcí v závorce – pokaždé 
bez chyby vyslovil… Překladatel 
divadelních her a textů určených 
ke scénickému čtení tedy jistě 
nebude proklínán, ulehčí-li 
změnou jmen hercům práci.

Jména osob mohou představovat 
choulostivý problém, ale o nic 
lepší to není ani s místními názvy, 
zejména s názvy ulic, které v žád-
ném pořádném románu nemohou 
chybět. Autorka Jolán Földesová 
před mnoha a mnoha lety lety ve 
svém románu ab ovo pomaďarštila 
ulici U Rybařící kočky, není si tedy 
třeba lámat hlavu s jejím francouz-
ským názvem; český překlad je pa-
ralelou k maďarskému. Ale to je 
jedna vlaštovka, která, jak známo, 
jaro nedělá. Ne každý maďarský 
román se odehrává v Paříži. Co 
si počít s maďarským názvem ma-
ďarské ulice v textu maďarského 
autora?

Zůstaňme však ještě chvilku v Pa-
říži. Můj přístup k toponymům silně 

ovlivnila četba příběhů komisaře 
Maigreta. Nábřeží Zlatníků na mě 
svým názvem v Simenonových 
detektivkách působilo jako záře 
zapadajícího slunce, která prozlatí 
i ten nejtemnější, nejstrašidelnější 
kout a dodává maigretovkám ne-
opakovatelnou atmosféru. Mezi 
světem zločinu a nábřežím Zlatní-
ků neustále vznikalo jakési poetic-
ké napětí, odpovídající tiché bouři 
v Maigretově nitru. Kdoví, jak by 
se utvářela osobnost starého po-
licisty, kdyby mělo jeho pracoviště 
jinou adresu…

V pozdějších překladech však čtu: 
nábřeží (des) Orfèvres. Nebo: 
Maigret se vrátil na quai des Or-
fèvres. Kamže se to vrátil??? Kdo 
tomu rozumí? Opravdu nevím, co 
je to za zlepšováky, když nic ne-
zlepšují…

Budapest (smím vůbec napsat  
Budapešť?), Pozsonyi út, Szt. 
István krt.

   Ulicí (nebo dokonce třídou) 
Pozsonyi došel až na Szent István 
körút. Nebo na okružní třídu 
Szent István. Pro českého čtená-
ře trochu moc škobrtání. Brati-
slavskou ulicí došel až na okružní 
třídu Svatého Štěpána – není to 
srozumitelnější? A kolik konotací 
dovedou ty dvě ulice vyvolat… 
A uškodilo to snad maďarskému 
rázu přeloženého textu?

To musíš opravdu všechno pře-
kládat? Nemohl bys nechat (napří-
klad) Szikla utca? Nemohl. Musím. 
Szikla utca, jsem-li čtenář neznalý 
maďarštiny, mi nic neřekne, kdež-

to ulice Na Skalce, Podskalská  
atd. určitě vyvolá nějakou před-
stavu. Lhostejno jakou, ale vyvolá. 
Název dostal smysl. O to mi jde, 
o to musí překladateli jít.


	  FOKUS   

