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MARNIT SE S PUTNOU?

Vladimír Novotný

Slavný evropský romanopisec Fjo-
dor Michajlovič Dostojevskij měl 
nyní na podzim narozeniny, a to 
náramně kulaťoučké: narodil se 
v Sankt-Petěrburgu (poté Petro-
hradu, poté Leningradu, teď opět 
Sankt-Petěrburgu) před 200 lety. 
Klasikovi se skládal hold všelijak, ná-
paditě i nenápaditě. Došlo na jeho 
postromantickou ranou prózu Bílé 
noci, a aby se učinilo výuce ve ško-
lách zadost, hojně se připomínalo 
i autorovo pozdní dílo, totiž nedo-

končení Bratři Karamazovovi. O spi-
sovatelových nejproblematičtějších 
a nejaktuálnějších dílech se zdvořile 
pomlčelo: agonie současné psychi-
ky je přitom Dostojevským dávno 
ztvárněna v Zápiscích z podzemí, 
agonie novodobé politiky snad ješ-
tě neslitovněji v proslulých Běsech. 
Snad to způsobují i běsi v nás, že se 
o těchto knihách málo mluví.

Atmosféru takříkajíc konvenčního 
mlčení a rutinovaného připomínání 
však podle svého chvalného i ne-
chvalného zvyku spektakulárně zče-
řil kdysi katolický, nyní evangelický 
věrozvěst a vševěd Martin C. Putna. 
Snad se rozpomněl na svá vyso-
koškolská studia rusistiky, a tudíž 
jednou provždy vyslovil zasvěcený 
ortel, jak se k odkazu F. M. Dosto-
jevského máme dvě stovky let po 

jeho narození postavit. Vyřešil to 
kulturně prokurátorskou větou: vy-
slal do médií ultimátní vyzvání, při-
čemž bez sebemenších okolků. Při-
tom snad zvážil i skutečnost, že on 
sám už má abrahámoviny za sebou 
a že se tu střemhlav noří do Jána 
Kollára, tu chvalořečí plebejským 
podobám evangelia. Pravil, že – čtě-
me a slyšme – „lidský život je příliš 
krátký, než abychom ho marnili s Do-
stojevským“. Jako kdyby v tom zazně-
lo i vstřícné „tumáš, čerte, kropáč!“ 
Nepochybně v dané chvíli všichni 
satanáši včetně kdekterých soudo-
bých běsíků v bezpočtu podobách 
se skrývajících zaplesali a zajásali. 
Vždyť do neodvolatelné klatby byl 
v cuku i v letu profesorem Putnou 
takto dán spolehlivý vykladač člově-
čího pekelnictví, nebohý nebožtík 
Fjodor Michajlovič!                     

 BLESKOVKA

na Jana M. Hellera, literárního teo-
retika a kritika:

Kdo dle tvého soudu by mohl 
být příštím literárním „pirá-
tem“, jak nadhazuje Jiří Kra-
tochvil (viz rubriku „Staří psi“ 
v KLR 3)? Kdo a proč?

Když se zkusíme podívat na to, jak 
to Jiří Kratochvil myslel, najdeme 
při pozorném čtení jeho slova, že 
podle něj nastává čas, kdy by se měl 
objevit spisovatel, jehož hlas by byl 
slyšet hlasitěji než hlasy politických 
agitátorů. Zkusím to jinými slovy 
a trochu rozvinout: je snad nepo-
chybné, že by měl zaznít nějaký sil-
ný hlas, který by překřičel všechny 
ty trolly, propagandisty a hlasatele 
fake news, placené za to, aby pro-
střednictvím lží a kverulování v so-
ciálních i tradičních médiích desta-
bilizovali naši, potažmo evropskou 
společnost. Hlas, který by pronikl 

sedlinou lží, polopravd a manipulací, 
jež tak šikovně využívají architekti 
současné moci, kteří mají moc dob-
ře spočítané, jak mohou maximali-
zovat svůj prospěch. Hlas, který by 
se zeptal, jak je proboha možné, že 
na začátku čtvrté dekády po pádu 
komunistického režimu obsazují 
nejvyšší pozice ve státě lidé, kteří 
vyrostli v duchovním klimatu ko-
munistických prognostických ústa-
vů, podniků zahraničního obchodu 
a Státní bezpečnosti a kteří místo 
aby byli na vrchovatě zaslouženém 
odpočinku, autoritativně pronášejí 
stále nehoráznější výroky na adresu 
světa, jemuž čím dál méně rozumě-
jí, do důsledků aplikují bezohlednou 
privatizaci zisků a socializaci ztrát 
nebo přímo aktivně škodí. Úkol je 
to obrovitánský a nevím, jestli sílu 
toho hlasu bude mít nějaký drama-
tik, romanopisec, esejista či básník.

Musím po nějaké době najevo dá-
vaného skepticismu (s radostí) 
připustit, že něco se v české lite-

ratuře začíná dít. Poté, co se snad 
už dostatečné pozornosti dostalo 
dějinným kopancům minulého sto-
letí (což je samozřejmě záslužné!), 
začíná poslední generace, která za-
žila socialismus na vlastní kůži, s pří-
chodem do věku, kdy už si troufá 
vydat svědectví o svém vlastním 
čase, nabízet poctivou a netezo-
vitou anamnézu hlubokých ran ve 
společnosti novějšího data – přes-
ně těch, s nimiž tak cynicky pracují 
zmínění manipulátoři. Jsou tu však 
ještě další témata, která by tako-
vý „pirát“ mohl rozvinout, nebo 
dokonce jako první zvednout: ne-
smyslnost zotročujícího koloběhu 
práce, ekonomické tlaky systému, 
proměny rodových rolí nebo roz-
klad národně hegemonního státu 
a nutnost sžívání lidí různých back- 
groundů. A také nesmíme opome-
nout neméně důležitá témata per-
sonální jako násilí, dysfunkční vzta-
hy či neurózy, která mají v produkci 
posledního roku kvalitní a hlasité 
zastánce (spíše tedy zastánkyně). 

Individuální charakter v tomto pří-
padě rozhodně neznamená, že hlas, 
který očekává Jiří Kratochvil, ne-
může přijít i odtud.

Dostáváme se k odpovědi na 
otázku. Ta zní, že jménem příštího 
literárního piráta ještě neposlou-
žím. Jestliže se dívám pozorně a ta 
změna opravdu začíná, pak si mu-
síme ještě počkat na její rozvinutí. 
Literatura je pomalá. „Jak se můžeš 
jako spisovatel vyjadřovat k aktuálním 
problémům, když na scénu to dosta-
neš za půl dne, ale román nenapíšeš 
dřív než za půl roku?“ položila mi 
před pár lety řečnickou otázku spi-
sovatelka a dramatička Sasha Ma-
rianna Salzmann nad kávou v ber-
línském Kreuzbergu. „Nebo bys 
aspoň neměl…,“ dodala po chvíli. 
Měla pravdu, není čas na uspěcha-
né hodnocení z křišťálové koule. 
Pokud tu bude literární pirát, chodí 
teď možná na základní školu. Jiřímu 
Kratochvilovi bych ale přál, aby se 
té jeho očekávané knihy dočkal.
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 RECENZE

PŘES OKRAJ

Stanislav Komárek:
Summa poetica
Jakub Hlaváček – Malvern,
Praha 2021, 114 s.

Jitka N. Srbová

Stanislav Komárek (nar. 1958) vy-
dal souborné básnické dílo. Toto 
se běžně nestává, jestliže autor 
stále literárně tvoří, a obvykle také 
vydání souborného díla sám neko-
mentuje. V tomto případě je řada 
věcí jinak, než jak jsme na to zvyklí, 
a zjistíme dále, že je to docela os-
věžující. Biolog, filosof a esejista 
Komárek považuje pro sebe kapi-
tolu poezie za uzavřenou – jakkoliv 
sama poezie by jistě protestovala, 
pokud například odebírá jeho YT 
kanál nebo navštěvuje jeho před-
nášky. Ne všechno básnické musí se 
odehrávat v tištěných verších.
 
Velmi civilní autorův úvod ke knize 
dále omezuje prostor pro speku-
lace: svým přímým způsobem tu 
Komárek objasňuje, že soubor vy-
dal v Malvernu z přátelství s nakla-
datelem Jakubem Hlaváčkem a že 
většinu nákladu zamýšlí rozdat. To 
je podle něho v dnešních časech 
jediný způsob, jak dostat básně ke 
čtenáři, jemuž poezie „zmizela ze 
zorného pole“. S tím můžeme ne-
souhlasit (a nesouhlasíme: chceme, 
aby se básnické sbírky vydávaly 
a prodávaly), ale zároveň není těžké 
pochopit, odkud pramení básníkova 
vyjádřená skepse. Poezie opravdu 
není čtena běžně. Tady je také patrně 
příčina, proč se dnes Komárek 
obrací ke čtenářům převážně 
jako publicista nebo esejista – tím 
způsobem přece jen snáze osloví 
větší skupinu lidí. S jeho texty jsme 
se tak mohli setkat na stránkách 
Lidových, Hospodářských a dalších 
novin i v navazujících sbornících, 
které autorovu publicistickou čin-
nost pravidelně shrnují. Sama exi- 
stence svazku Summa poetica však 
dokládá, že svou poezii nedokázal 
opustit docela.

Kniha je uspořádána ústrojně, 
v rámci jednotlivých celků chrono-
logicky, s datací uvedenou pod 
každou básní. Můžeme tak snad-

no vyčíst, že inspirace psát poezii 
naštěvovala Stanislava Komárka 
nejvíce v osmdesátých a na začátku 
devadesátých let. Není neobvyklé, 
že básníci tvoří s největší silou 
právě v období mezi pětadvacátým 
a pětatřicátým rokem, kdy už obje-
vili formu, ve které se cítí dobře, usa- 
zují se i tematicky a zároveň mají 
k dispozici veškerou citlivost mladé 
mysli a nic z únavy či rezignace věku 
pozdějšího. Souborné dílo se vešlo 
na něco málo přes sto stran, ho- 
voříme zde tedy o autorovi, který 
i „na vrcholu“ tvořil uvážlivě, jen 
několik básní ročně, nad rámec své 
činnosti hlavní. Zároveň neváhá ve 
svazku sdílet i svoje juvenilie, což 
v úvodu ke knize komentuje s tím, 
že člověk se stává dospělým ve chví- 
li, kdy se za své mládí přestává 
stydět. Ve skutečnosti si ale příliš 
nezadal a mladý básník si se svým 
starším já v knize dobře rozumí – 
k žádným velkým revolucím v jeho 
tvorbě mezi lety 1975 a 1999 
(datace poslední básně) nedošlo. 
Příklon k pravidelnému verši v celé 
tvorbě dramaticky převažuje a té- 
mata jsou přirozeným produktem 
autorových dalších zkoumání. Do-
volme si drzou hypotézu: básník 
Komárek vlastně nikdy nemohl 
být na literárním rozcestí rozerván 
živelnou neústrojností moderních 
forem a mnohohlasím témat, 
jestliže ho povaha (snad) i osud 
(najisto) táhly úvozem osazeným 
přesnou metodou. Biologie i filoso-
fie také autora udržely na dohled 
matérii, bázi, smrtelnosti a záni-
ku v ostrém detailu. Pokud se od 
spatřeného odkláněl a díval se za 
reálie fyzické existence, pak proto, 
že spolu s jinými básníky, šamany, 
filosofy, mágy a světoběžníky hledal, 
kam všechno směřuje. „Jak tohle 
všechno dopadne / jak skončím já, 
jak druzí?“ ptá se Komárek v roce 
1978 v básni „Cheile Turzii“ (kaňon 
Turda v Rumunsku) a v roce 1997 
v básni „Na svátek Michaela arch-
anděle v Modřanech“ už vyslovu-
je v samém závěru, jaká je možná 
cesta dál: „duše se odhodlá / a skočí 
přes okraj.“ Autorův literární vývoj 
je nutně sekundární za vývojem 
poznání. Je dobré myslet na to, že 
tento básník byl (je) vždy oddán 
myšlení v souvislostech – pouhé 
plutí v inspiračním proudu tedy 
nemohlo nikdy stačit a po případ-
ném ponoru do vnitřní stavby 
(ale stavby, právě!) básně pokaždé 

následuje reflektující pohled shora. 
„Strach dřímá u aort / bas přešel do 
tenoru / na plísních různých sort / 
a průvan odnes spóru.“ (s. 68) Slyšíte 
průzkum světa v detailu, který 
běžně člověka nenapadá, zato snad-
no nastává jako vedlejší efekt ob-
cování s vědou. Ale zajímavé je, že 
se Komárek hned v následujících 
verších téže básně ptá: „Zmoudříme 
nekropsí? / a polepšíme se láskou?“ 
Je tu zkoumání propletence vzniku 
a zániku (přičemž zánik nápadně 
převažuje), ale nezapomíná se na 
možnosti výkladu: biolog je přece 
i filosofem.

Právě toto ohledávání a meziobo- 
rové hmatání po kamenech na 
cestě života je na Komárkově poe-
zii zajímavé i vzrušující, zajímavější 
než jeho formální literární kvality, 
a to nejen kvůli řadě velmi exo- 
tických destinací, které jsou dějišti 
jeho textů rozkročených přes de-
setiletí (vlastně) na pár stránkách. 
Můžeme uvažovat, kdy se autor 
k poezii vracel – zřejmě ve chví- 
lích silných, určujících zážitků, 
které nešlo zpracovat způsobem 
jiným. Na cestě svým soukromým 
mýtem dokáže čtenáře udržet, pro-
tože se opírá o zajímavou mozaiku 
poznání vědeckého, náboženského 
i kulturního. A také mu zřetel-
ně jde o tajemství. Typické je pro 
Komárka, že vypjaté „já“ osobního 
prožitku či libovolného lyrického 
subjektu nahrazuje zobecněným 
„my“, jako by chtěl vždy vyslovovat 
jen to, co je platné také pro další, 
nejen pro něho. Co je dostatečně 
ověřený závěr.

V poslední třetině knihy můžeme 
vychutnat také německé verze 
některých básní. V exilových letech 
1883–1990 strávených ve Vídni se 
básníkovi němčina stala prvním 
jazykem, ale, jak sám uvádí, po 
návratu do Čech od ní opět upus-
til. Svůj vlastní minioddíl mají také 
tři překlady kalmycké a nogajské 
lidové poezie, které si zachovávají 
až podezřele komárkovskou dikci – 
uvědomme si ovšem, že pokud au-
tor překládá úzce výběrově, i ten-
to výběr pak vypovídá především 
o něm. O autorovi pak svědčí 
i závěrečný oddíl básní ve fik-
tivních jazycích. Je z něho zjevné, 
že Komárek má rád řeč. Zkoumá, 
jak slova zní, výběr slov si vychut-
nává, ale jde mu opravdu i o hudbu 

Tento verbální akt jistěže předsta-
vuje svého druhu novodobý iko-
noklasmus: literární klasikové byli 
odnepaměti snadným terčem pro 
znevažování  ve jménu znevažová-
ní. Zůstaneme-li v ruské literární 
kultuře, lze se rozpomenout, jak 
Vladimir Majakovskij a jeho futu-
rističtí druhové za času pokročilé 
moderny temperamentně, přede-
vším však obrazoborecky vyzývali, 
aby byl Puškin svržen či alespoň 
svrháván z parníku současnosti. Za 
pár let by se dalo doplnit, že nejlé-
pe z křižníku Aurora, víceméně vy-
řazené kocábky. Filosofie básníkova 
manifestačního provolání spočívala 
v nevysloveném apelu, že bude-li 
Alexandr Sergejevič utápěn pod 
čarou proměňujícího se ponoru, na 
nepomyslné palubě či spíše v nepo-
myslném podpalubí se může shro-
máždit nesčíslný počet ambicióz- 
ních veršotepců. Těch, kdo chtějí 
být čteni, oslavováni a vyznamená-
váni místo nějakého Puškina, s nímž 
již není záhodno marnit čas. Rov-
něž tenkrát se v postdostojevském 
Rusku musel život zdát tak krát-
ký, zvláště v období první světové 
a poté za nepředstavitelných hrůz 
občanské války.

Domyslíme-li si Putnův výrok při-
nejmenším do některých důsled-
ků, život je skutečně tak krátký, 
že ho nemáme zapotřebí ni oka-
mžíček marnit v rámci kulturního 
všehomíra dohromady naprosto 
s ničím: nejenom s nějakým Do-
stojevským, ale namátkou ani s Ba-
chem, s Brueghelem, s Camusem, 
s Fellinim, s Hegelem, s Mahlerem, 
s Máchou, s Nietzschem, s Una-
munem… Tento výčet může být 
a byl by neúprosně nekonečný. 
S kým nebo s čím ale máme tvá-
ří v tvář konečnosti lidského žití 
všem natruc a navzdory marnit 
čas? Logický úsudek naznačuje, 
že jedině s Martinem C. Putnou. 
Ten by nemarnil náš čas nadarmo: 
zavrhuje Dostojevského, zavrhuje 
pobožnost v kostele, co vše ješ-
tě během krátkých našich životů 
stihne zmarnit? Nejlépe v inten-
cích svého vlastního zjištění, že 
Ježíš Kristus je „para ořech“? Baže: 
s touto skořápkou se dá náramně 
okázale zápolit právě svrháváním 
a zavrhováním.
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hlásek – zpěvné básně v neznámém 
balkánském, semitském či turko-
tatarském jazyce se můžeme po- 
koušet vyslovovat s ním a užívat 
si jejich exotickou energii. I tady 
najdete básníkovu oblíbenou 
pravidelnou formu a ani tady au-
tor neopouští drobný poznám-
kový aparát, kterým v knize 
dovysvětluje potřebné souvislosti – 
např. u etruského zaříkadla slo- 
ženého z autentických slov je 
čtenář výrazně varován, aby tato 
slova raději nahlas nevyslovoval. 
Slova jsou mocná magie. I když my 
jim třeba nerozumíme, ona světu 
rozumějí.

Jaké je tedy ve stručnosti svědectví 
básníka Komárka o světě? Možná 
právě takové: o světě se mnohé 
může vyslovit, pozorujeme-li dost 
důsledně a přesně, abychom uměli 
správná slova vybrat. Dvojsečným 
ziskem básnického i obecně lid-
ského poznání pak může být, že 
nahlédneme spolu s duší přes 
již výše zmíněný okraj: „Na konci 
poznání je přepadlost a zrada / stříbr-
ná konvička s odvarem z oměje,“ 
(s. 56) čteme v básni „Přenocování 
v Namče Bazaru“. A to jsou jen 
první dva verše, v následujících 
čtrnácti se to pak dále komplikuje. 
A pak má tu poezii dnes někdo do-
brovolně číst!

 FILM

MAGICKÉ PRASVĚTY
V KARLOVÝCH VARECH

Janis Prášil

Na letošním pětapadesátém roč-
níku Mezinárodního filmového 
festivalu Karlovy Vary [konal se 
v pandemicky posunutém termínu 
20.–28. srpna 2021, pozn. red.] se 
setkaly snímky, které ukazují, že 
existuje ještě jiná realita, než je ta 
naše. Známe z ní pouze fragment, 
protože s ní většinou přicházíme 
do styku, až když se hroutí naše do-
savadní jistoty a v prasklinách mezi 
nimi prosvítají prastaré archetypy 
a mýty. Ač se to nezdá, tento ma-
gický svět bohů, vesmírných bytostí 
a nadpřirozena může mít mnoho 
společného s covidovou součas-
ností, která může někdy působit 
surreálně a přízračně.

Hrdinky karlovarských snímků 
Ada (Dýrið, 2021, režie Valdimar 
Jóhannsson), Maminka (Petite ma-
man, 2021, režie Céline Sciamma) 
a Memoria (Memoria, 2021, režie 
Apichatpong Weerasethakul), se 
nachází v podobné situaci jako 
lidé postižení lockdownem nebo 
karanténou. Žijí v izolaci od vněj-
šího světa, mimo dosah kolektivní 
reality, která funguje jako záchytné 
lano a brání tomu, aby se utopily 
v nekonečném vesmíru vlastní my-
sli. Při dlouhodobém odloučení od 
okolního světa zažívají krajní psy-
chické stavy. Ty mohou vést k šílen-
ství, nebo mohou otevírat bránu do 
magické reality.

Osudové setkání s nadpřirozenem 
zažívá Maria, hrdinka snímku Ada. 
Vede společně se svým mužem 
Ingvarem ovčí farmu uprostřed is-
landské divočiny. Její manželství se 
však, poté co přišla o dítě, smrsklo 
na mechanické soužití, podřízené 
rytmu péče o zemědělská zvířata. 
Změna nastane, když do domác-
nosti, plné ticha a nevyřčené bo-
lesti, vstoupí nadpřirozeno. Jedna 
z ovcí porodí zvláštního tvora, lid-
ské dítě s ovčí hlavou, nebo jehně 

s lidským tělem. Bytost dává oká-
zale najevo existenci dvou světů, 
na jejichž okraji se pohybuje. Je to 
člověk i zvíře, zázrak i prokletí.

Deus ex machina dává Marii a Ing- 
varovi šanci znovu vytvořit rodinu. 
Manželé přijmou mládě za vlastní, 
pojmenují jej po svém mrtvém dí-
těti a vychovávají Adu jako člově-
ka. Když však Marie zastřelí ovci, 
která se ke svému potomkovi ne-
odbytně hlásí, ze zázraku se stává 
prokletí. Matka, která zabila matku, 
se dostává do střetu s nadlidskými 
silami, jež ji trestají. Ada má blízko 
ke snímkům islandského režisé-
ra Hlynura Pálmasona Zimní bratři 
(Vinterbrødre, 2017) a Bílý bílý den 
(Hvítur hvítur dagur, 2019). I zde se 
postavy nacházejí v obležení syro-
vé islandské krajiny a zažívají mezní 
psychické stavy. Stejně jako Maria 
balancují mezi realitou a osudový-
mi silami, které jejich životům dávají 
rozměr řecké tragédie.

Téma mateřství a nadpřirozena re-
zonuje i ve francouzském mysterióz- 
ním dramatu Maminka. Osmiletá 
Nella právě pochovala babičku a po 
pohřbu zůstává s otcem v domě po 
zesnulé. Bezprostředně po odjezdu 
matky zpět do města se v soused-
ství zapadlého vesnického domu 
objevuje Marion, holčička v Nellině 
věku. Je to dívka z minulosti a Nelli-
na budoucí matka. Dětskou hrdinku 
tato skutečnost nijak nepřekvapí, její 
svět je komplexnější než svět do-
spělých, jeho samozřejmou součástí 
jsou iracionální a magické vrstvy.

Maminka komorním a příjemně ne-
patetickým způsobem zpracovává 
téma smrtelnosti z dětského po-
hledu. Není to zpráva o traumatic-
ké události, ale téměř lyrický obraz 
smrti jako přirozené součásti živo-
ta. Prostřednictvím záhadné dívky 
Nella pochopí, že čas je cyklický 
a smrt neznamená konec, ale pro-
ces, přechodnou fázi, rituál. Dcer-
ka svým poznáním předčila matku 
a stává se její učitelkou. Dospělá 
Marion dostala možnost vrátit se 
na chvilku do dětství, aby se díky 
moudrosti svého dítěte mohla vy-
rovnat se ztrátou.

Cyklický čas je ústředním tématem 
i v mysteriózním sci-fi Memoria 
(2021). Charismatická Skotka Tilda 
Swinton pod vedením thajského 
režiséra Apichatponga Weerase- 
thakula ztvárňuje Jessicu, kterou 
pronásleduje zvláštní zvuk. Ozývá 
se nahodile, kdykoli a kdekoli, pro-
blém je v tom, že ho slyší jen ona. 
Nejdříve hrdinku trápí myšlenka 
na to, že má sluchové halucinace, 
je však stále jasnější, že to, co slyší, 
není náhoda ani přelud. Po setkání 
s Hermanem se domněnka mění 
v jistotu. Poustevník sám sebe po-
važuje za harddisk, na nějž se ukládá 
nejen vše, co kdy viděl, slyšel a cí-
til, ale i všechny zvuky, které se na 
daném místě odehrály dlouho před 
jeho narozením. Jessica představuje 
Hermanovu anténu, nalaďuje se na 
jeho prapaměť a přijímá zvuky sta-
ré miliony let.

Magický svět v Memorii není vidět, 
jen slyšet. Zásadní roli proto hra-
je významotvorná zvuková složka. 
Zvuk působí jako prostředek re- 
gresivní hypnózy, vrací hrdinku ne-
jen do jejích minulých životů, ale 
i do života celé civilizace. Zpřítom-
ňuje historii našeho bytí a sahá na 
dno našeho podvědomí, do světa 
jungiánských archetypů i mytických 
bohů. Úlevné je zjištění, že zvuky, 
které Jessica slyší, nejsou cizí ani 
ohrožující. Je to naopak něco by-
tostně našeho, našli jsme něco, co 
jsme před miliony let ztratili.

Transgrese, tedy překročení hra-
nic mezi současným a minulým, 
dociluje nejen Memoria, ale i Ada 
a Maminka. Všechny tři karlovarské 
snímky vytvářejí pro tuto transgre-
si zvláštní podmínky, izolují hrdinky 
od vnějšího světa, nechávají je tápat 
a bloudit ve vlastní mysli a bojovat 
s vnitřními démony, kteří mají po-
dobu krajiny, záhadné bytosti, nebo 
vzpomínky. Archetypální svět nahlí-
žíme skrz žánry, jako je sci-fi, bajka, 
nebo rodinné drama. Do těchto 
žánrových forem je přelévá sou-
časnost, v níž stále přežívá magický 
prasvět, který v různým aktuali- 
zacích a obdobách zažíváme stále 
znovu a znovu.
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Thea Sedmidubská: Kyberpunk
Pointa, Praha 2021, 112 s.

Adam El Chaar

Sedmidubská je srdečná – podává 
neotřelé portréty matky, babičky, 
umírajícího dědy, muže, který ji 
žádá o felaci, i muže, který ji plácá 
přes zadek. Sama sebe označuje za 
prachsprostého člověka, „kterýho 
z vlastních chimér dostane / jen cizí 
utrpení / a pouťový atrakce“ (s. 31) 
Každého se snaží chápat a alespoň 
v básních se jí to daří. Vzdychá, ale 
nedoufá. Doufá, ale nečeká. Nesle-
duje sebe, ale svět. Nezasekává se 
na detailu, následuje svůj roztěkaný 
pohled. Nemá strach ani z kýče. 
Rozbíhá se proti jeho skleněné vý-
plni a skáče skrz jako kdysi Rafal 
Wojaczek. „zfetovat se krásou klišé / 
které se neptá / zda je umělecky cen-
né“ (s. 79)

Prvotinu Modrá rýže jí v roce 2018 
vydalo poděbradské gymnázium, 
které navštěvuje. Od té doby tou-
žila dívka s fotogenickým jménem 
i obličejem po dalším zářezu. Dveře 
jí k němu otevřela dvouletá ana-
báze na české slam poetry scéně, 
jíž je dnes jedním z nejvýrazněj-
ších zjevů. Oblíbenost ve slamové 
bublině jí umožnila vybrat třicet 
tisíc na tisíc Kyberpunků v crowd-
fundingovém nakladatelství Pointa. 
Kromě této praktické stránky věci 
si slamem pomohla i v otázce sty-
lu. V Kyberpunku překvapí absencí 
pózy – podsouvání svého vlastního 
dojmu ze sebe sama. Póza je častým 
problémem začínajících slammerů. 
Sedmidubské se ji díky zátěžovým 
zkouškám před publikem podařilo 
oddestilovat při zachování kladných 
atributů poetické performance – 
výřečnosti, údernosti a emocionál-
ního náboje.

Slammerský stud
Nejhodnotnější básnickou sbírkou 
vzešlou z pera slammera dosud 
bylo Nezkoušej se usmát (JT’s, 2019). 
Ondřej L. Hrabal se v ní od slamu 
oprostil, pustil se na pole minimalis-
mu, stvořil jakýsi antislam. Na české 

slam poetry scéně panuje nepsaný 
axiom, že slammer má vstoupit na 
pole psané poezie o to stydlivěji, 
oč sebevědoměji ji vyříkává na pó-
diu. Ovečky v tom následují svého 
pastýře-pořadatele Tomáše T. Kůse, 
který tento zákon formuloval v ně-
kolika rozhovorech a potvrzuje ho 
sbírkami střídmého střihu. U něj to 
smysl dává, protože není slamme-
rem, ale u těch, kteří pantem melou, 
je to škoda. Slam by měl poezii obo-
hatit o svůj vklad, ne se jen podřizo-
vat její domnělé úsečnosti.

Bezděčně se tomuto trendu vymy-
ká Anatol Svahilec, který se poezii 
nevěnuje, ale vydává sbírky svých 
radikálně elokventních slamů fun-
gující jen pro fanoušky, kteří texty 
znají z živých vystoupení. Význam-
ným precedentem byla sbírka 
Magistrála (Pointa, 2019), jejíž au-
tor Tim Postovit je podobně jako 
Sedmidubská mladým slammerem 
disponujícím aurou básnické au-
tenticity. Paradigma změnil hlav-
ně množstvím textu a slamovým 
rytmem, kterými se nebál svou 
knihu zatížit. Sedmidubská v Ky-
berpunku přenáší na papír ještě jiný 
důležitý rozměr slam poetry – rea-
lity show. S pomocí redaktorky Evy 
Fraškové zachovává to cenné z ro-
zevlátosti mluveného i úspornosti 
mlčeného slova a navíc přidává ješ-
tě emocionalitu slova otevřeného. 
Lyrická mluvčí Kyberpunku je kon-
centrovaná jako vonná esence.

Komunikace mládí
Sedmidubská se tematicky neome-
zuje. Rozkračuje se nad rozvrkoče-
ným světem. Shlíží na něj očima prá- 
vě se zplnoletňující dívky, kterou – 
samozřejmě – trápí mimo jiné i ne-
naplněná láska. Sedmnáctiletý talent 
během Kyberpunku dosahuje plno-
letosti – a karantény. Sedmidubská 
je hotová. Přináší vizi procházející 
přítomnosti, kterou Filip Koryta aka 
Dr. Filipitch v anotaci na zadním 
obalu knihy připodobňuje k dysto-
pickému obrazu Zahrada pozem-
ských rozkoší od Hieronyma Bosche. 
Přirovnání pokulhává. Sedmidubská 
není surrealistka, její obrazy jsou 
civilní. Není sofistikovaná, ale ani pr-
voplánová. Je to básnířka z lidu. „jsem 
západní člověk Západních hodnot / 
jsem člověk s občankou, platební kar-
tou, Billa kartou, potvrzením / o studiu, 
peněženkou, telefonem, botami, knihov-
nou, slevami / u Dobrovského, face- 

bookovým účtem, účtem na Netflixu, 
účtem / na TikToku, / účtem na Porn- 
hubu, minulostí, budoucností, volbou, 
soudem a / předsudkem“ (s. 35)

Grafická úprava formou různých 
odsazení a vložených přímých řečí 
nebo citátů umožňuje hladké čtení. 
Ocenit lze také absenci chyb. Na-
kladatelství Pointa spadající pod 
Albatros Media není ničím ama-
térským, jak by se mohlo zdát ze 
způsobu jeho financování. Vycházejí 
v něm zajímavé, dobře zpracované 
knihy. Atmosféru Kyberpunku umoc-
ňují černobílé fotografie od třech 
autorů zobrazující různé části těla. 
Titulní stranu zdobí list pokojové 
rostliny. Básně nejsou žádné šves-
tičky ze zahrádky. Je to roztančená 
senoseč, sto dvanáct přiměřeně po-
psaných stran, které soustředěně 
přečtete během třech separátních 
čtení (třeba podle oddílů „Narko-
mani“, „Abstinenti“ a „The Death 
of Cool“). V průběhu čtení nedo-
chází ke schnutí ani tlení. Neustále 
jsme konfrontováni s novostí, text 
si udržuje svižnost. Sedmidubské se 
formálně i obsahově dokonale daří 
komunikovat mládí.

Na pódiu nechává své ego rozplý-
watt v křiku opojné agrese, která 
je něhou, protože dává v plen sama 
sebe. Na pódiu je Morrisonem, na 
papíře Ginsbergem. V tomto úryvku 
ho tak trochu definuje: „necítím krev 
černochů / kteří mi na svých zádech 
snesli / vysněnou a potřísněnou / bož-
skou Ameriku / dýchající skrze žíly / 
nadšenýho novověku.“ (s. 86) Básně si 
na nic nehrají, mají nenucené poin-
ty. Vlak jede pořád dál. Můžete číst, 
aniž byste vnímali význam čteného – 
tak dobře je rozhozený poměr 
mezi možností a nutností. Nad vo-
dou vás drží rytmus a proklikávání 
mezi různými kontexty. Autorka 
žádnému nenadržuje, snad až na 
vlastní nadrženost k člověku – stej-
ného pohlaví.

Konec proseb
Postovit byl s Magistrálou úspěšný, 
jedna jeho báseň pronikla i do Nej-
lepších českých básní 2019. Bohužel 
závěrečných. Tato ročenka měla 
v popularizaci poezie – a nastupují-
cích básníků – nezastupitelné místo. 
Druhotinu Motýlí pavilon mu letos 
vydalo nakladatelství Host. Svou 
obrazivou flow v něm autor příliš 
přistřihl ke zdánlivému prospěchu 

věci. Vzhledem k tomu, že redaktor 
Martin Stöhr mu do toho prý neke-
cal, projevil nejspíš přičinlivou pod-
vědomou autocenzuru. Zdá se, že 
začínajícím autorům lépe prospívají 
autonomní crowdfundingové plat-
formy než zavedené vydavatelské 
domy. Ale kdo by odolal? Postovit 
se těší vlídnému přijetí napříč lite-
rární scénou. Je to básník, na které-
ho se čekalo – jak ve světě poezie, 
tak ve světě slamu.

Sedmidubská ho přitom přesahuje 
minimálně o level. Je hlavně upřím-
nější. Přistěhovalý Postovit drnká 
na uprchlickou strunu, akcentuje 
cestování a temně naráží na svě-
domí této země – neochotu vítat. 
U Sedmidubské by se nabízela její 
sexuální orientace. Své lesbovitosti 
se nevyhýbá, ale ani na ní nestaví. 
Nemá ráda femislamy a podobně 
by to nejspíš bylo i s nějakým čte-
ním homosexuálních autorů. Její 
téma je obecné, existenciální. Nelze 
než jí přát, aby si zachovala to, co 
činí z její nové sbírky zážitek. Dotek 
nekonečna, „když vylezeš na střechu 
a víš, že tě realita dohnala / ke konci 
proseb // existují jenom dvě řešení“ 
(s. 73).

Poezie je ze své podstaty něčím, 
z čeho člověku drtivá většina nic 
moc neříká. Je to hra na originali-
tu, která se ne vždy podaří. Člověk 
si to uvědomí, až když mu něco 
konečně sedne. Sedmidubská sází 
na autentické situace a pocity. Ani 
to nemusí být sázka na jistotu. 
Název Kyberpunk zní provokativně, 
ale ona mu dostojí. Do poezie jde 
s nejlepším vědomím a svědomím. 
Přináší přidanou hodnotu vhledu do 
vlastního života. Absence manipu- 
lace a vychytaná stylistika její psaní 
povyšují z deníčku na jasnozřivé 
básnění. Lesba-bolestín žehrá na 
nepřízeň žen, nikoli osudu nebo 
společnosti. Na to není čas. Tato 
žena se žene společnosti vstříc. 
Publiku i sebepoznání. Její postřehy 
jsou vyzrálé. Jestli na ně přišla sama, 
nevíme. Ani to není důležité.
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ŘEKA MARTINA DAVIDA 
ČARUJE

Martin David:
Za obloukem řeky Ogh
Milan Hodek / Paper Jam,
Hradec Králové 2021, 116 s.

Patrik Linhart

Myslím, že je naprosto nepřípustné, 
aby si básníci a přátelé na sebe na-
vzájem psali recense. Existuje však 
výjimka: tou výjimkou jsou extrém-
ní posice, negativní i positivní. Pří-
kladem negativní je, když básnířka 
Svatava Antošová ve svém článku 
znegovala román Bohuslava Vaň-
ka-Úvalského (šlo o jeho remake 
vlastní knihy), protože v jejím po-
hledu na věc bylo třeba obětovat 
přátelství. Je to chvíle, kdy je nutné 
se ozvat, třebaže si přítele autora 
vážíme. Chci to uvést předem.

Básně Martina Davida znám pro-
stě a na férovku řečeno proto, že 
jsem z Teplic a že jsem Severočech. 
Bylo to především přátelství bás-
níků v upadajícím městě punku, 
co nás svedlo dohromady. A mohu 
na prstech postupně odříkat těch 
málo veršů, které mě zaujaly v jeho 
prvních třech sbírkách. Martinu Da-
vidovi jsem přiřkl nálepku „morav-
ský Severočech“. Přiznejme si, kolik 
známe přátel básníků a jejich bás-
ně, jejichž dílo je pro nás prostě – 
fúúú. Nic. Ani to nečteme, dostane-
me podepsanou knihu a někam ji 
založíme.

Tak se prostě dělo i u Martina Davi-
da, jehož první básně mě neoslovily 
a jeho poetika pro mě byla vzdá-
lená. Vzdálená spíš od Severu, jakási 
podivná lyrika. Básník však roste, 
nejen slovy a poznáním světa, ale 
jednoznačně svým uměním vyprá-
vět. To, co říká, jsou prosté příběhy 
vyprávěné prostým jazykem, tento 
jeho úmysl nebo záměr v před-
chozích sbírkách byl zřejmý. V této 
knize jde ve skutečnosti o sdělení 
a vyprávění, není to smršť emocí, 
jak se o poesii občas a právem říká 
s jistou nadějí. U básníků tohoto 
zvláštního ražení, nikoli však neče-
kaného, čekáme, že nezhasnou jako 
meteorit, ale že porostou. Ano, je-
jich první sbírky nevyvolají podiv, ba 
ani nadšení. 

Pokusím se nyní objasnit, proč by 
teď mohly.

Martin David je klempíř slov – 
a básně své poslední sbírky vykle-
pal. A prožil. To je stejně důležité. 
Teď vím, že to je úžasný básník, 
má svůj vlastní styl. Ne vše v této 
sbírce je dobré, ovšem mým úko-
lem je hodnotit to, co je dobré, co 
jako básník „neprosral“, a dříve se 
mi pranic, až na pár výrazných básní 
nelíbil. Sbírka Za obloukem řeky Ogh 
je naprosto úžasné zjevení, proto 
jsem porušil pravidlo nepsat o přá-
telích.

„Běžím: v patách kouř, / výtyčky, hlu-
šina, / odmávlá ctižádost strojů… / 
běžím / pryč z asfaltových pout, / 
přede mnou / Středohoří – šíje, prsy, / 
obilné chmýří boků, / kadeřavé remí-
zy – zježená ohanbí, / potok – vrás-
ka potu.“

Ne, není to jednou dobrou básní, 
Martin David napsal sbírku, kon-
cepci života. Jsou to tiché, tichým 
smíchem ozářené básně („Před te-
bou hrubá plátna polí / s třepením 
remízu po stranách / Vyhlížíš na oblo-
ze peníz? / Nebo jen mlhu / oponu / 
nach?“), i úplně dětsky radostná 
přiznání úžasu: „Hle / jak hoří / to 
Středohoří.“ Vím, takové, dnešním 
slangem řečeno, haiku útržky jsou 
až zbytečné, ale v té sbírce mají své 
místo, neboť vedle delších textů 
dají čtenáři čas na oddych (myslím 
si, že pár haiku pro oddech po-
může i románu, třeba v čínských 
románech se to podobnými haiku 
hemží). Jako oddych, nadechnutí 
předtím, než se potopíme do řeky 
Ohře – a do jejího okolí, proto-
že jen tak lze pochopit lakonické 
kravinky typu „Kamion a cyklista se 
nesnášejí“ nebo „Tovární halou / se 
vznáší / chmýří pampelišky“.

Martin David svým čistým vidě-
ním světa dává vale cykloturistice, 
průmyslu zážitkové turistiky a vší 
demagogii konsumu, který ignoruje 
(tak prostě a jednoduše, že vidí „Oči 
tvé: / z tržnice doma rozpůlené kiwi“), 
aniž by použil hrubá slova, až na 
jednu výjimku – tu zde ovšem pře-
dám čtenářům: „… v labyrintu jeho 
cest / nepotkat živáčka! // Žádného 
pomýleného turistu / který by tu / 
nejraději / uprostřed pěšiny / zasadil 
hovno – / aby z něj / po nějaké době / 
vyrostlo parkoviště…“

Je však jasné, že každá kniha, každá 
sbírka básní nebo povídek má mís-
ta, dokonce celé pasáže, které lze 
s čistým svědomím vynechat (my-
slím nyní básně a pasáže od jiných 
autorů včetně sebe). Není to lehké, 
někdy jsou básně jako naše děti.

Ve výboru Martina Davida Rybář na 
řece Ogh (Milan Hodek / Paper Jam, 
2015) čteme dobré básně, čteme 
i skvělé texty, ale to vše je nic proti 
nové knize.

Tato sbírka nesnese žádné běžné 
slovo, žádnou frázi, možná jen tu, 
kterou může nadužívat a tropit si 
z veršů posměšky: „Vlahý letní večer / 
když se rojí a mihotají / nespočetná 
hejna mušek – //“ a na čepu je ba-
nální příměr – ten však nechám pro 
čtenáře. Může to však být „kopcují-
cí“ České středohoří a – však ještě 
uvidíme.

Jistou nevýhodou literárních zná-
mostí je to, že každý udá své vzory, 
netuše, že to bude jednou využito – 
v poesii Martina Davida poznávám 
odkaz na básně Charlese Vildra-
ca (v překladu Vladimíra Holana) 
a několik drobných odkazů na kvě-
tinové přátele Jakuba Demla (byť 
s jemným humorem: „... ta tajuplná 
popínavka / plamének plotní“). Vím 
však, že to je pouze tím, že dva tři 
básníci podobného ražení se nemo-
hou minout. Tak říkám jen Vildrac, 
Deml, David – ta poesie tě musí 
bavit.

V této poetice denního snění, které 
je básní, není důležitý humor, ale ani 
existenční zoufalství (oboje snad 
v textu: „Funíš vlekoucím se krpálem / 
na skřehotajícím / černém bicyklu“), je 
to zadumaná poesie, nic víc. Jediné, 
co musím napsat na závěr, je věta 
z knížky Petra Chudožilova Kapři 
v kvetoucích trnkách: „Jak jsi mohl 
vědět, že půjdu zrovna touto cestou?“

Rozumíte? Přesně na tuhle otázku 
odpovídá tahle Davidova knížka.

JEN KULTURNĚHISTORICKÉ
ČTENÍ

Pavla Horáková: Srdce Evropy
Argo, Praha 2021, 400 s.

Vladimír Novotný

Hned pod fádním vyobrazením do 
srdíčka zakrojeného vídeňského ří-
zečku čili šniclu na přebalu čtyřset-
stránkového svazku Pavly Horáko-
vé s názvem Srdce Evropy čtenářům 
volky nevolky padne zrak na žlutou 
papírovou manžetu, která zvěstuje, 
že jde o „nový román držitelky ceny 
Magnesia Litera“. To je sice líbivá 
polopravda (ta Litera byla pouze za 
prózu roku, ne víc), leč také ukázka 
konvenční a zejména komerční re-
klamy. Kdyby se napsalo, že je spiso-
vatelčina knížka nadmíru přitažlivá 
(ať je či není), šlo by o postoj, jenž 
se možná dá (u)hájit, leč ohánět se 
minerálkovým oceněním, kterého 
se už dostalo přemnoha autorkám 
a autorům, právem stejně jako ne-
právem? Nedávno je získal historic-
ký spis, z něhož si dějepisci v od-
borném periodiku zvesela tropí 
šprýmy, ne tak magnesiální porotci. 
Nechme však manžetku manžet-
kou a upřeme laskavé i nelaskavé 
recenzentské ostří na zmíněný 
„nový román držitelky“.

Jenže: je to opravdu román? Co 
když není? Dá se totiž vmžiku na-
mítnout, že ani trochu. Nebo jen 
trošku trošilinku. Že by tady šlo 
o nějaké žánrově nepostižitelné li-
terární siamské dvojče svého dru-
hu? Vyhraněně beletristický cha-
rakter má pouze jedna linie knihy, 
totiž s mnoha autorčinými komen-
táři uveřejňované výňatky z pamě-
tí „moravské venkovanky Kateřiny“. 
O ní se praví, že je to (přesněji 
řečeno to byla) svérázná a sebevě-
domá žena, která prý nedostatek 
formálního vzdělání „vynahrazuje 
vrozenou bystrostí a vnímavostí“. To je 
zřejmě pravda pravdoucí, možná by 
ale bylo ještě poutavější a přesvěd-
čivější, kdyby ona venkovanka ani 
za mák nevynikala onou bystrostí 
a vnímavostí, nýbrž právě naopak. 
Nebyly by potom čiperná Kateřina 
s přiměřeným krapítkem půvabné 
naivity nesrovnatelně blíž „duchu 
doby“?
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Uvedené rukopisné memoáry při-
tom vznikly více než před stoletím, 
rozuměj v pradávném roce 1912, 
kdy se mladá žena vydala z rod-
ného Slovácka do císařské Vídně – 
a Pavla Horáková její vzpomínání 
nyní zčásti začlenila do svého „no-
vého románu“, který se však ani 
o kus pamětí bohatší beztak nestal 
románem. Historika moderních či 
novověkých dějin ovšem poněkud 
vyleká nepodložené tvrzení, že 
onoho předpředválečného roku 
sláva pyšné Vídně vrcholila: co když 
to bylo dávno předtím? Namátkou 
za zdaleka nikoli jepičího panování 
Habsburků i ve slezských, italských 
a pozdějších belgických končinách? 
Kateřina je v tom pochopitelně ne-
vinně, neboť největší rozkvět a roz-
mach habsburského mocnářství ani 
její prarodičové nepamatují a v za-
padlých Kozojídkách na Slovácku 
o vícestoletých vídeňských vrcho-
lech tato bystrá žena přemýšlela asi 
jen stěží.

Údajně má být autorčino Srdce 
Evropy „pozoruhodným dialogem 
dvou vyprávěcích hlasů“. Navzájem 
časově vzdálených neméně než 
sto osm roků. Zárodek této dvou-
hlasné knihy se začal klubat na svět 
již na podzim 2007, kdy Horáková 
přepsala do počítače paměti své 
prababičky, načež dalších třináct 
let podle vlastního tvrzení nepře-
stávala přemýšlet, jak se o tento 
text podělit s dalšími čtenáři. Nyní 
se podělila, ačkoli do „románu“ na-
konec začlenila všehovšudy zlomek 
z třistapadesátistránkových praba-
biččiných memoárů. Osou knižní 
publikace o „srdci Evropy“ se tudíž 
stal paralelní příběh z roku 2020, 
odehrávající se v předvečer velkých 
pandemických vln, aby byl o to víc 
mediálně aktuální. Totiž souběžné 
autorčino vyprávění o tom, jak se 
její literární hrdinka, ještě nikoli tři-
cetiletá Anežka vydává do Vídně ve 
stopách dávných předků a co vše 
tam potkává a nalézá.

Co tedy mladá žena objevuje? Ne-
jenom hojné kulturní památky, ne-
jenom hojnou kulturní přítomnost 
a především jednoho česky mluví-
cího vídeňského redaktora, nemlu-
vě o přitažlivých reáliích někdejší 
císařské metropole. Především ale 
prožívá a podstupuje učiněnou po-
vodeň informací, jakou olbřímí úlo-
hu hrají lidičkové české, moravské 

či židovské národnosti v historii 
tohoto města. Pavla Horáková ve 
výčtu zážitků a zejména poznat-
ků své beletristické protagonistky 
s převelikou pílí čerpala z nejrůz-
nějších pramenů, leč povýtce i z ne-
spolehlivých popularizací: z prací 
akademických i magisterských, ze 
studentského časopisu, z textů 
esejistických, zčásti také literárních, 
z Karla Čapka, a dokonce i Pavla Ti-
grida. Kletě. Dále například z velice 
sporného a zejména velmi tendenč-
ního (navíc zastaralého!) „Podive-
na“ a z nepochybně neomylného 
M. C. Putny. Odborníci asi užas-
nou, leč autorčiným inspirativním 
zdrojem se podle jejího vlastního 
doznání staly i nesčetné televizní 
pořady. Uf. U zkoušky by to možná 
stačilo. K tomu pak přistupuje ne-
románově nastíněná skica osobní-
ho dramatu, z něhož či z níž by šlo 
usuzovat na citovou chudobu části 
vypravěččina pokolení.

Sečteno a zváženo, připustíme-li 
se značným sebezapřením oktro-
jovanou „románovost“ nebo spíše 
„pararománovost“ dané spisova-
telčiny publikace, mohli bychom 
pravděpodobně s nadsázkou mluvit 
o novodobé variantě „vývojového 
románu“, vzešlého z humanitních 
iluzí a humanistických ideálů osví-
cenství. Vždyť jak někdejší chudá 
dívka ze Slovácka, kraje tehdy le-
žícího v Rakousko-Uhersku, tak 
i zvídavě zvědavá slečna vyrůstající 
v polistopadovém Česku vstupují 
v různých dobách na rozhodující 
životní cestu, která se může stát 
příslovečnou „cestou k sobě“. Jen-
že i neméně příslovečnou slepou 
uličkou: načrtnuté „vyzrávání“ Ka-
teřiny i Anežky není nikterak ohro-
mující a inspirativní. Neztělesňuje 
nižádné generační krédo, netlumočí 
ani generační vzdor. Nelze v této 
souvislosti nedat za pravdu P. A. Bíl-
kovi, jenž se právem domnívá, že se 
tato autorčina prozaická konstruk-
ce na vratkých nohách vůčihledě 
„svrhává do podoby didaktické příruč-
ky“. Být neslitovní, ucedili bychom, 
že zvrhává.

Naprosto nejzbytnější se mohou 
jevit zvláště křečovitě vsunuté a ne-
málo cizorodé aktualitky, k nimž 
patří například publicistický exkurs 
týkající se nedávného obnovování 
mariánského sloupu v Praze. Je to 
další „nevýjimka“ potvrzující pravi-

dlo tohoto kvazirománu: referovat 
o zaniklém česko-rakouském či spí-
še rakousko-českém společenství 
minulých věků ponejvíce v rešeršní 
a obzvláště v publicistické poloze. 
Nemluvě o dominující rovině kul-
turněhistorické, opírající se namno-
ze o znalost rozličných osvětových 
příruček. Ostatně: je povědomí 
o vídeňském Severním nádraží 
z hlediska filosofie dějin opravdu 
natolik závažné? Kdybychom měli 
srovnávat, ať už patřičně nebo ne-
patřičně, o životě v současné Vídni 
nesčíslněkrát průkazněji vypoví-
dá kniha fragmentů z pera Patrika 
Linharta s názvem Vienna Calling. 
To je sice dílko zcela jiného raže-
ní a ladění, zato Vídeň v něm žije. 
A nespoléhá se ani v nejmenším na 
okoukané berličky banálního osob-
ního příběhu.

Literární hodnota daného spiso-
vatelčina opusu je přinejmenším 
náramně diskutabilní. Koneckonců 
bychom se vůbec nedivili, kdyby 
jednou, až bude Pavla Horáková 
rekapitulovat svou knižní pro-
dukci, tenhle titul nezařadí mezi 
beletristické počiny. Co v něm de 
facto nabízí? Retrospektivní publi-
kaci výtahu z prastarých memoárů, 
kulturněhistorický bedekr psaný 
s průběžným ujišťováním se, že 
Wien bleibt Wien… a že jde o srd-
ce Evropy. Knihu, jejímž společným 
jmenovatelem se stává až úsměvně 
bezelstný autorčin údiv, jak velké 
množství osobností rakouských 
dějin, rakouské vědy a rakouské 
kultury má, jak bylo donedávna 
všeobecně známo, nevyzpytatelné 
kořeny v českých zemích. Kolikrát 
zabydlených německojazyčným 
obyvatelstvem. Tolik Rakušanů pře-
ce v české kotlině po staletí žilo 
a vyrostlo, než putovali do Vídně, 
nikoli do Prahy!

Rekapitulujme: tyto informace jsou 
sice povšechně záslužné a užitečné, 
leč jako celek (včetně esejistického 
přemejšlování) naprosto nevzru-
šující. Knihu o srdci Evropy tudíž 
mohou bez sebemenších obav číst 
kardiaci i nekardiaci: zhola ničím je 
nerozčilí a pohříchu ani valně neza-
ujme. Nebo ji liknavě dočtou jako 
interesantní nudu?

TVÁŘE EXPERIMENTU

Philip Zimbardo: Paměti
psychologa. Rozhovor
s Danielem Hartwigem
Z angličtiny přeložila
Linda Bartošková
Portál, Praha 2021, 280 s.

Jiří Zizler

Psychologie v dvacátém století 
nabývala stále více na významu. Ve 
shodě s dominujícím scientismem 
se upevňovala optimistická naděje 
na její schopnost objektivně a věc-
ně popsat člověka a podat o něm 
podstatnou, ne-li vůbec definitivní 
zprávu. Americké univerzity ovládal 
po druhé světové válce behavioris-
mus, v souladu s učením I. P. Pavlova 
redukující lidskou psýché na „fyzio-
logii vyšší nervové činnosti“. Ideálním 
a preferovaným nástrojem se stává 
psychologický experiment, v němž 
se postupně pozornost přesouvá 
od krys přece jen k lidem.

Nakladatelství Portál vydává knižní 
rozhovor s autorem a protagonis-
tou patrně nejslavnějšího psycho-
logického experimentu v dějinách. 
Philip Zimbardo (1933) vyrůstal 
v Bronxu a žil na ulici. Nutnost 
přežít z něj vychovala intuitivní-
ho psychologa. Zažil několikerou 
diskriminaci, ale vždy vlastně omy-
lem. Nejprve jej považovali za Žida, 
posléze za člena rodiny sicilských 
mafiánů, na základě nepřímého sty-
ku v něm posléze viděli černocha. 
Ničím z toho Zimbardo nebyl, ale 
naučil se tak hodně o genezi a udr-
žování předsudků. Začínal na Yale 
s „rate psychology“ a jeho ambi-
cióznost z něho záhy učinila naděj-
ného mladého vědce; vždy měl po-
třebu „být ten první“. Z rozhovoru 
vystupuje, že celoživotně inklinoval 
k roli „člověka praxe“, a nikoli fi-
losofujícího psychologa či hlubšího 
myslitele vůbec.

V roce 1961 otřásl vědeckým svě-
tem pokus Stanleyho Milgrama, kte-
rý se uskutečnil pod krytím výzku-
mu vlivu trestu na učení. „Učitel“ 
(osoba získaná na inzerát) mohl 
v případě chybných odpovědí dávat 
„žákovi“ (zainteresovaný pomocník 
výzkumníka) stále silnější elektro-
šoky, i když ten simuloval stále větší 
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bolest. Prokázalo se, že vliv autori-
tativních instrukcí překonává přiro-
zené hodnocení situace a vede je-
dince k neadekvátním a nelidským 
postupům. Etická problematičnost 
pokusu a celý jeho kontext byly 
enormní a vzbudily velkou diskusi, 
přesto však následovaly podobné 
experimenty. Původcem nejslavněj-
šího z nich byl právě Zimbardo.

Stanfordský vězeňský experiment 
(SPE – Stanford Prison Experiment) 
proběhl v roce 1971. Dobrovolní-
ci v něm v rolích vězňů a dozorců 
simulovali vězeňské prostředí a ži-
vot v něm. Autor velmi důsledně 
dbal o autentičnost prostředí a at-
mosféry. Ukázalo se, že všichni se 
s bleskovou rychlostí začali plně 
identifikovat se svými úlohami. Do-
zorci začali vězně šikanovat se stále 
větší brutalitou, nutili je provádět 
ponižující úkony a neustále je ko-
mandovali. „Hodní“ dozorci nijak 
nebránili těm zlým, štvali vězně 
proti sobě navzájem. Někteří vězni 
se podrobili, jiní se psychicky hrou-
tili, další iniciovali vzpouru, která 
byla surově potlačena s pomocí po-
sil. Situaci se přizpůsobili i lidé zven-
ku, návštěvníci, rodiče, kněz, skuteč-
ní policisté. Uchvátila i samotného 
iniciátora – „byl jsem ponořený do 
zla“. Experiment zastavila po týdnu 
až psychologova přítelkyně, která 
zcela konsternována pozorovala 
smrtelně vážnou hru na monitoru 
a vyzvala Zimbarda, ať věc zastaví, 
jinak se s ním rozejde.

SPE přispěl k úvahám o negativních 
stránkách lidské povahy. Účastní-
ci pokusu se rekrutovali většinou 
ze studentů, jednalo se ponejvíce 
o osoby liberálně smýšlející, lidsko-
právní aktivisty a odpůrce války ve 
Vietnamu, pacifisty a antimilitaristy. 
Intenzita podlehnutí inscenovaným 
podmínkám byla zarážející a Zim-
bardova akce vyvolává polemiky 
dodnes. „Tento experiment slouží spíš 
jako varovný příběh o tom, co by se 
mohlo stát komukoli z nás, pokud bu-
deme podceňovat rozsah, v jakém mo-
hou síly sociálních rolí nebo vnější tla-
ky ovlivnit naše činy… Lidé jsou vždy 
odpovědni za svoje chování – osobně, 
sociálně a právně.“ Nelze vědět, jak 
by se člověk choval, pokud v té si-
tuaci sám není – kupodivu spousta 
psychologických testů a průzkumů 
klade vysoce spekulativní otázky, 
z nichž vyvozuje někdy závažné 

důsledky pro svoje respondenty 
i společnost. Fascinace mocí a zlem 
je žel bohu v lidech silná a její umělé 
navozování vzbuzuje zásadní otázky 
o etice experimentu. Iniciovat zlo 
tak rafinovaným způsobem už není 
žádný pokus, ale velmi nebezpečná 
hra. Zimbardo si to bezpochyby 
uvědomoval a jeho další život se 
nesl ve znamení odpovědnosti za 
souvislosti jeho postupu. Mnoho 
uvažoval o příčinách lidských re-
akcí na mocenský rámec a kontext 
(„Moc je zábavná. Moc znamená 
ovládání. To vy všechno řídíte. Naři-
zujete lidem, co mají dělat, a oni to 
opravdu dělají.“) a upřímně se snažil, 
aby na jeho náhrobku jednou moh-
lo stát „Vysvobodil lidi z vězení, 
které mají v hlavě“. Lze samozřej-
mě konstatovat, že škody zaviněné 
podobnými experimenty jsou jen 
minimální ve srovnání s tím, co se 
děje ve skutečném životě a ve sku-
tečných věznicích, koncentračních 
táborech, konfliktech, v jakémkoli 
násilí a represáliích všeobecně.

Otázkou zůstává, zda mělo význam, 
že experiment se odehrál v zemi, 
která je svou povahou dosti au-
toritářská, kde preference represí 
dosahuje vysoké míry a je ve spo-
lečnosti hluboce zakořeněná. V té 
době se v amerických věznicích 
nacházelo 700 000 vězňů, dnes jsou 
jich už dva miliony – řada věznic 
je privatizovaná a tlačí na soudy, 
aby jim zajistily dostatečný přísun 
klientů.

Zimbardova kariéra se následně 
orientovala na sociální psychologii. 
Stal se oblíbeným vyučujícím („Já 
byl vždycky dost teatrální, měl jsem 
rád efekty“) a v experimentování 
pokračoval mírnější, ne tolik kon-
troverzní formou. Organizoval na 
škole „deviantní dny“, kdy studenty 
podněcoval k zajímavým výstřed-
nostem, třeba aby nosili čtvereček 
na čele a sledovali reakce okolí. 
Zabýval se studiem „plachosti“ 
a založil poeticky znějící „ústav ne-
smělosti“. Pokusil se vytvořit vizi 
reverzní stanfordským výsledkům, 
které říká „projekt hrdinské před-
stavivosti“. V něm zkoumá chování 
v náročných situacích pod tlakem 
ohrožení, kdy se lidé dokážou za-
chovat hrdinsky; věnuje se jejich 
motivaci a sestavuje jakýsi ma- 
nuál doporučených postupů. Jiným 
předmětem jeho zájmu se stal život 

ve virtuálním prostoru. Zaměřil se 
tu zejména na hochy (vytvořil po-
jem „přerušený chlapec“), kteří se 
chorobně upnuli k pobytu v umě-
lých říších. Zde není třeba dispono-
vat zvláštními dovednostmi v oblas-
ti vztahů, přátelé jsou jen virtuální, 
takže pro aktéry „vycházet z domu 
by paradoxně znamenalo, že budou 
sami“. Totální závislost na video-
hrách ničí všechno tvůrčí v člověku. 
Prazvláštní inverzi posiluje strach 
z odmítnutí a srovnávací úzkost 
(autor vidí jednu z hlavních příčin 
v kolapsu role otců, neboť matky 
dávají lásku nepodmíněně a nepo-
žadují od synů kázeň a výkon). Zim-
bardo se tu zařazuje k těm, kteří va-
rují před dvousečností moderních 
technologií („jsme přesvědčeni, že ty 
přístroje vlastníme, ale ve skutečnosti 
ony řídí nás“). Mimoto se angažuje 
politicky, vystupoval zejména proti 
americkým republikánům a Donal-
du („Katastrofě“) Trumpovi, rozvíjí 
svůj talent popularizátora, ozvlášt-
ňuje přednášky hudbou, předvádí 
názorné ukázky, nebojí se prostě 
dělat z psychologie show a myslet 
přitom i na laiky a obyčejné lidi.

Rozhovor se Zimbardem je ad-
resován americkému publiku a je 
v některých ohledech, zejména 
v provázení jeho akademickou drá-
hou, zbytečně detailní. Zimbardo 
příliš nedokáže zhušťovat a zobec-
ňovat, je protagonistou určitého 
typu psychologie, kterému je proti 
mysli přílišné hloubání a spekula-
tivní přístup vůbec. Jeho činnost se 
nese v duchu pragmatismu a čino-
rodé praxe a zde dosáhl značných 
výsledků. Kromě zmíněných aktivit 
také jeho koncepci tzv. „kritické 
neposlušnosti“ (tj. jednání ve vzta-
hu k autoritám) je třeba přiznat 
užitečnost a legitimitu – bohužel 
však zasahuje stále ještě malou část 
světa. V diktaturách a totalitních re-
žimech takový postoj vždy vyžaduje 
podstoupit často nemalé riziko. Pro 
Zimbarda však psychologie není 
spojena jen s pouhou teorií, ale 
vždy především s akcí.

 FOKUS

KRUH NELZE UZAVŘÍT,
JEN PŘESTŘIHNOUT.
POEZIE OBNAŽENÝCH
A IZOLOVANÝCH
VÝZNAMŮ

Marcela Linhartová:
Vyjměte kost
Protimluv, Ostrava 2021, 56 s.

Dominik Bárt

Poezie Marcely Linhartové, dří-
ve Pátkové (nar. 1980), je i vlivem 
právě vyšlé sbírky Vyjměte kost 
v současné české poezii hlasem 
výrazným a charakterním. Tuto 
svou třetí sbírku vydala letos 12 let 
po druhotině Zpívat bláznům. Za 
tu dobu se její poetika znatelně 
(do)vyvinula: Vyjměte kost v sobě 
souhrnně řečeno kombinuje for-
mální minimalismus a extrémní 
významovou kondenzovanost. Mo-
tivy a verše vedle sebe stojí v na-
prosté významové obnaženosti 
a bez přímé jednoznačné souvis-
losti, s velkým prostorem nedo-
řečenosti mezi sebou. A závěrem 
právě o tento nedořečený prostor 
jde, ten je zde významotvorný. Jde 
o onu nutnost, aby čtenář rozlehlý 
prázdný prostor vyplnil významy, 
příčinami, pocity a událostmi, kte-
ré text neprozrazuje, které verše 
a motivy spojují a které k nim au-
torku dovedly.

V této autentické a emočněplné 
poezii trpkého prožití jde o pří-
činy, minulost a trpnou podstatu 
lidského bytí, jež slova a lidi k sobě 
dovedly. O důvody, proč tady a teď 
spolu jsme.

Vývoj poetiky od
Zpívat bláznům k Vyjměte kost
Sbírka Zpívat bláznům obsahuje 60 
básní. Jsou to texty sevřené v celek 
sbírky spíše volně, tj. jen některými 
tématy, pohledem na svět, náladou 
a pár motivy, než úzce komplexní 
strukturou či minimálním narati-
vem. Využívají interpunkci, a to ne 
normativně, ale spíše jako intonač-
ně-významový marker, např. tečka 
i za jednoslovným nevětným cel-
kem („Poezie.“). Básně jsou různé-
ho rozsahu s verši různě dlouhými, 
formálně tedy spíše nejednotné. 
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A přestože jde o sbírku lyriky ci-
vilního výrazu ve volném verši, spo-
juje je litanické až spirituální gesto. 
Sbírka se nebojí velkých a tradič-
ních slov, motivů, tropů a figur, mezi 
něž patří andělé, bůh, vina, poledne, 
přírodní motivy, časté invokace, 
otázky, apostrofy apod.

Vyjměte kost je, jak už jen rozkrý-
vá porovnání názvů obou sbírek 
(např. infinitiv vs. imperativ slove-
sa), vyhraněnějším a sebejistějším 
celkem, a to jak formou jednotli-
vých textů, která je jednotnější, 
tak i obsahem. Sbírka čítá 45 básní, 
všechny (vyjma dedikací) neužívají 
ani interpunkce, ani velkých pís-
men. Skutečnost se zde pojmeno-
vává ještě více nekompromisně, 
explicitně, děsivě přítomně a pro-
žitě, čímž je myšleno, že v každém 
konkrétním momentě žití není pro 
autorku nic jiného než přítomnost, 
bytí, já a ty, tady a teď, každý mo-
ment se musí trpně a neodkladně 
prožít. I když slovesným rodem Vy-
jměte kost je rod činný, v hloubce 
je to trpnost, co lyrický hlas vede. 
Člověk je (ve smyslu existencialis-
mu) trpěn k činu.

Fragmentárnost,
kondenzace významu
Autorčin styl je – jak to nazýval 
např. Jan Mukařovský – silně bra-
chylogický, tedy kondenzovaný. 
Básnický výraz je založen na ne-
přítomnosti nebo elidování sloves. 
Obrazy a celkový význam básně 
jsou tvořeny zámlkami, nedořeče-
nostmi a asyndenty, tedy spojová-
ním slov a vět bez spojek a čárek. 
Slovesa i spojky jsou pro nejvyšší 
účinek elidována i v idiomatických 
formulacích a frazémech, kde by-
chom je právě nejvíce očekávali 
(viz dále).

Pohyb a akce nejsou primárně vy-
jádřeny slovesem, ale vazbami mezi 
jmény, logickou příčinností mezi 
významy slov či pouze jejich ko-
notačními průsečíky: „na kluzkých 
střechách bruslí děti / a v žábrách 
nezbytnosti / v sobě v nás po kousku / 
vytoužená něha“ (s. 8) nebo „vlasy 
tahají za kůži až holá lebka“ (s. 11), 
nebo zejména tato báseň, již uvá-
dím v celém znění:

mí bývalí
drobky zbytky prach
husy hlavu jedním směrem

zavařené okurky
jahody a hrách
na stěnu

nervová vlákna
tažená
středem davu

V této básni (s. 12) dosahuje po-
psaná strategie maxima. Slova zde 
nepojí ani logická významová pří-
činnost, jde v podstatě o metodu 
koláže. Čtenář je v konstruování 
smyslu veršů a celé básně odká-
zán pouze na imaginaci a konotace 
motivů (namísto denotací), je mu 
k zaplnění odkázána nedořečenost 
(tedy tzv. prázdná místa, jak je de-
finoval Roman Ingarden a Wolfgang 
Iser) nezvykle velká.

Báseň čtenáři nepomáhá zkonstruo- 
vat ani svůj časoprostor, ba dokon-
ce často básně žádné jednoznačně 
ohraničitelné časoprostorové uko-
tvení nemají. Jde o fragmenty, mo-
zaiky situací, pocitů i časoprostorů. 
Jediné, co motivy spojuje v celek 
básně, jsou (slovy Zdeňka Kožmína) 
významová ohniska, kde se protína-
jí konotace motivů. V případě této 
básně jsou to ohniska: 1) zániku 
(bývalí, zbytky, prach), 2) domác-
nosti (bývalí, zavařené okurky, stěna) 
a 3) řekněme lidské souvztažnosti 
(bývalí, hlava, nervová vlákna, dav). 
Leč i v rámci těchto významových 
ohnisek básně, které konstituují její 
celkový význam, nalézáme během 
interpretace nejistotu a nejasnost. 
Těžko je jistě interpretovatelná 
spojitost „husy“ a „hlavy“, která 
je (navíc ve tvaru akuzativu „hla-
vu“) ještě modifikována významově 
specifickým, ale vlivem nepřítom-
nosti slovesa nejasným spojením 
„jedním směrem“. Dále pak ani mo-
tiv stěny nepomáhá konstituovat 
časoprostor básně, neboť funguje 
primárně v „nehmotném“ přene-
seném významu v rámci idiomu 
„házet hrách na stěnu“, jemuž navíc 
v básni opět chybí sloveso – čili ani 
styčnými motivy, jako je zde stěna, 
si čtenář není jist.

Rozebíraná báseň a vůbec většina 
básní ze sbírky se tak svou prací 
s básnickým obrazem, významem 
a jazykem řadí k linii české avant-
gardní poezie, zjm. k poezii Skupi-
ny 42 (zvláště pak k Blatného ex-
perimentům ze sbírky Tento večer, 
např. báseň „Dvory“ či eponymní 

„Tento večer“, s nimiž má společ-
ný i existenciální půdorys a téma 
pomíjivosti). A i když nejde u Lin-
hartové o experimentální poezii, 
lze jemně v její podstatě cítit ne-
patrnou spojitost i s ní, a to právě 
uvolněnou prací s významem a ja-
zykem, autonomností slova a jistou 
uzavřeností básnického světa (ji-
nými slovy náznak toho, že někte-
ré básně rezignují na komunikaci 
s empirickým čtenářem a cílí na 
čtenáře modelového).

Dynamický charakter obsahu, 
statický charakter formy
Výše popsaná strategie vytváří 
v básních signifikantní napětí mezi 
dynamičností a statičností. Básně 
vlivem vypouštění sloves a spojek 
působí dynamicky, jako velmi rychlý 
sled akcí, obrazů a volně spojených 
významů. Čím více toho je vypuš-
těno, tím více je třeba domýšlet, 
neboť se rozšiřuje nedořečený 
prostor mezi jednotlivými motivy. 
A čím je forma, resp. počet slov 
menší, tím je sdělení obsahově 
hutnější a naléhavější. Dynamický 
dojem z naléhavého obsahu stojí 
naproti statice a strohosti formy – 
a právě tímto jsou básně Linharto-
vé tak naléhavé a sugestivní, ale zá-
roveň vlivem prázdných míst křeh-
ké, letmé a syrové.

A jsou-li v básních slovesa přítom-
na, jsou kladena zvl. na začátek 
a konec básní (20 básní ze 45 mají 
jako první slovo slovesný tvar) 
a vyjadřují pohyb lidí: jdu, zvedá se, 
odejdeš, odnáším, zkroutit (se), setr-
vat, zůstat, hledat; případně vyjadřují 
optativní význam: chci, chceš apod.

Očekávání versus skutečnost
Jedním z hlavních kompozičních 
schémat básní je dialektika a dualis-
mus: primárně konflikt reality, toho, 
co jest, s tím, jak si to lyrický hlas 
přeje, jak to cítí, jak (by) to chtěl 
či „mělo být“. Konflikt očekávání 
a skutečnosti.

Na obojím, dialektice i dualismu, 
je vystavěno například hned první 
dvojverší sbírky, jeden z nejsilněj-
ších obrazů v knize: „jdu vedle sebe / 
a směji se smíchem blázna.“ (s. 7) 
Linhartová hned na začátku sbír-
ky motivem blázna aluduje svou 
předchozí sbírku Zpívat bláznům 
a význam „blázna“ posouvá. Ne-
jde již o směr ven k popisu jiných 

lidi, zrcadlení okolí. Sám lyrický 
hlas se označuje jako blázen, tedy 
zrcadlení sebe sama, navíc s oním 
rozervaneckým, až schizoidním vý-
znamovým pozadím. Od předchozí 
sbírky se Linhartová posouvá ještě 
více směrem k sobě, a to drásají-
cím expresivním a ironickým způ-
sobem, cynickým, zoufalým nadhle-
dem (současná převládající definice 
ironie je mimochodem právě, výše 
zmíněná, „juxtapozice očekávání 
a reality“). Autorka se ve filosofic-
kém smyslu usebrala, plně prožila 
a prožívá. Uvědomila si, resp. byla 
stihnuta tíhou emočnosti událostí, 
nejistotou a tíhou bytí, tj. jeho exi-
stenciální neodkladností a údělem 
svobody. Zoufale se snaží uniknout 
cynismu a rezignaci.

Nedůvěra v noc
Lyrický hlas přes optativnost, 
zjm. na začátku sbírky, směřuje ke 
skepsi, ke klidu a strpění lidského 
údělu a bytí. Z pohledu epistemolo-
gického je hlas Linhartové opakem 
zaníceného, gnostického a důvěřivě 
otevřeného typu hlasu, jakým byl 
například hlas Nezvalův, jenž v Ženě 
v množném čísle říká: „Nech za sebe 
přemýšleti večer / Řekne ti tolik tvých 
myšlenek / Že budeš tisíckrát mou-
dřejší než kniha / Nad níž sis lámal 
hlavu.“ Linhartová již nechce na-
slouchat ani hloubat, naopak se za 
motivem noci (synekdocha světa či 
temnoty) skrývá trauma, vyčerpa-
nost, prozření. Na obsah Nezvalovy 
teze Linhartová pomyslně reaguje 
ve stručnosti a v imperativní du-
-formě: „neptej se / co vyvěstila noc / 
a proč si do nás lehá.“ (s. 8) Věci se 
dějí prostě a samy, lépe se nevra-
cet k jejich příčinám, neříkat to, 
zbývá pouze přijmout, pozorovat, 
strpět je i svět, jaký je. Radši i hro-
zivě nevědět – ale právě v hrozivé 
chvíli nevědění, cizoty, osamělosti 
a emoční až existenciální vypjatos-
ti přichází nejsilnější uvědomění si 
sebe sama, světa a jeho hranic. Fi-
losofie tento stav nazývá chórismos.

Hlavní témata sbírky
Shrňme tedy hlavní témata sbírky: 
1) bytostné tázání se po smyslu 
existence, 2) otázka smyslu mezi-
lidského kontaktu, 3) tělesnost či 
smyslnost vůbec jako (jediný?) způ-
sob kognice a poznání pro člověka 
a 4) neposledně i vyrovnávání se 
s tím, že člověk není ideální bytost, 
že jeho údělem je přijmout svou 
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nedokonalost, že naše fungování 
a chování ovlivňuje zásadně svět, ve 
kterém žijeme, jiní lidé, společenské 
role a naše nevědomé a pudové zau-
tomatizované procesy (u Linharto-
vé v jedné básni hyperbolicky „pro-
gramy“), které my sami nemůžeme 
ovlivnit. Toto vše je nutno přijmout, 
najít (si) ztraceného boha (u Lin-
hartové spíše sebe samu), naučit se 
sebe samu i svět rozvážně a důstoj-
ně nést a vědět kam: „modlitba // 
nauč mne nést bolest / tiše.“ (s. 20) 
Neboť není důležité kdy: „nevím 
kdys odešla / není to důležité“ (s. 14), 
ale proč a co. Lyrický hlas Linhar-
tové ohlodává sám sebe a vztahy 
s okolím jako pouhé zbytky, hledí na 
kosti, na tu děsivou tělesnost a pro-
stotu kolem. Svět jako zaražená kost 
v krku, kterou je třeba vyjmout.

Tematicky sbírka nepřichází de 
facto s ničím novým, originální a 
zásadní je její básnický výraz a 
forma pak spojením této formy 
s obsahem a výsledná expresivní 
naléhavost, upřímnost a auten-
tičnost. Svět a naše současnost je 
stále více vyprázdněná, zahlcená 
slovy – a Linhartová sebevědomě, 
ba zároveň bezprostředně a přiro-
zeně dospěla k zhutnění významu: 
slov je v básních ještě méně, ale je-
jich sugesce a význam jsou silnější 
a výraznější. Linhartová si právě – 
řečeno se Seifertem – uvědomuje, 
že nic není na světě nového, a sama 
to říká. A to je ona úzkost, která ji 
zachvacuje a z níž se snaží dostat, 
a to nerezignováním, nalezením 
opravdovosti, osvobozením se od 
údělu svobody (ono trpění, v duchu 
existencialismu) a činem a prožitím, 
nalezením toho, co je v našem ži-
votě jedinečné: „naslepo hledat už 
objevené / tupým zrakem staženým 
hrdlem / odpovídat na dávno vyřče-
né.“ Linhartové básně jsou přáním 
osvobodit se, přijmout výše řečené 
a smířit se. Zásadně pak čtenáře 
dráždí tím, že mu nedává jasné in-
dicie, zda se jí to podaří.

Metafyzika tělesnosti
Tělesnost je ve sbírce stěžejním ob-
razotvorným zdrojem a způsobem, 
jímž je realita vnímána – či lépe ře-
čenou přímo zakoušena. Je tou nej-
více neodkladnou neodkladností – 
„nezbytností“ slovy Linhartové –, 
která člověku závěrem vždy zbývá 
jako jediný hmatatelný a jistý jev. 
Tělesnost jako jediný důkaz vlast-

ní existence. Nabírá zde významu 
jak bariéry, trpného údělu, jediné 
hmatatelné jistoty, tak je i symbo-
lem změny, pohybu a prožitku. Mo-
tivy tělesnosti provazují jak sbírku 
v celek, tak jsou na nich vystavěny 
mnohé básně. Právě i díky nim bás-
ně působí naléhavě a syrově. Význa-
mová prominence motivů tělesnos-
ti podporuje dojem přítomnosti, 
autentičnosti a přímé zkušenosti, 
zaměřuje pozornost právě a pouze 
na člověka a jeho život: „stromy jak 
kosti / právě že k nebi“ (s. 13; opět 
si všimneme kondenzace významů, 
vypuštění sloves, dynamizace textu 
pouze gramaticky).

Táž báseň pak končí: „dělím ko-
láč viny / brzy odejdeš // můj hlad / 
je spolehlivý“. Obraz stromů (jako 
kostí) a nebe provazuje člověka se 
světem a nelidskou formou života, 
ale v centru pozornosti je výsledně 
zase jen člověk, tady někde nezbyt-
ně spočívající, žijící, navíc s cejchem 
blíže nepopsané viny (která se ve 
sbírce opakuje a graduje). Účinek 
a sílu básně pak intenzifikuje to, že 
je lidská tělesná efemérnost kon-
frontována s extenzí obrazu věč-
ného nebe, které je cílem nespecifi-
kovaného pohybu či úsilí: „právě že 
k nebi.“ Přes velikost stromů a věč-
nost nebe je v závěru pro člověka 
z jeho tělesně prožívající omezené 
perspektivy pouze hlad tím, co pro 
něj skutečně hmatatelně je, co mu 
dává nejjistější důkaz přítomnosti 
a co zůstává – ba co vždy ironicky 
řečeno „spolehlivě“ zůstane, co se 
jej jako jediné bezprostředně bude 
dotýkat.

I samotné básně jsou metaforicky 
jen zbylé kosti a kostry po situacích 
a životě, neboť, jak bylo řečeno 
výše, jsou natolik ohlodány, že zbyly 
jen ty nejzásadnější motivy a význa-
my. A majoritně jde v těchto bás-
ních o to, co bylo před nimi, z čeho 
ta báseň-kostra zbyla.

Tělesnost je závěrem v básních 
mytizována, a to častými motivy 
anděla („s andělskou čistotou / podá-
váš kompromis“), hada („had svlékl 
kůži moře čas“), kostmi a speciál-
ně žebrem („klíční kost jako slovo / 
dalším žebrem odpovídám“), motivy 
dveří a klíče, modlitbou, příchody 
a odchody apod. Specificky pak je 
jakoby tělesností mytizován celý 
svět, když i, jak bylo ukázáno výše, 

okolní nelidské a nezvířecí formy 
života jsou metaforicky popisovány 
lidsky či animálně tělesnými motivy 
(stromy jako kosti apod.).

Nejpůsobivější a nejvíce specifické 
je na básních Linhartové v souhrnu 
pak to, že je z nich cítit tato mystič-
nost či spiritualita přes to, že jsou 
vystavěny na motivech tělesnosti 
a syrovosti. A tím je autorčina my-
tizace v současné poezii originální, 
protože pracuje na jedné straně 
s křesťanskými motivy a konotace-
mi, na straně druhé ale s každoden-
ností, existencialismem a tělesností. 
Tím se dostáváme k syntéze my-
ticky křesťanského a civilně exis-
tenciálního, tedy ke křesťanskému 
existencialismu, který úzkost z bytí 
řeší vírou, znovunalezením sebe 
sama, a to ne primárně skrz rozum 
(který je u něj ale taky zásadní), ale 
skrz boha. Individuum je dle křes-
ťanského existencialismu spojením 
nekonečného (božského) a koneč-
ného (pozemského), přičemž obojí 
v sobě musí člověk nalézt a mít.

Neznámé směřování
bez příčin
Podstatné jsou ve sbírce lapidární 
pointy básní, které většinou slovesa 
obsahují, a to ona slovesa pohybu. 
Neustále se někam chodí, přesou-
vá, přičemž Linhartová nepředkládá 
důvody ani příčiny těchto dějů, ba 
naopak je ještě zavrhuje, relativi-
zuje. Jako by se tím chtěla dostat 
k tomu skutečně nezbytnému, které 
je ve sbírce mnohokrát zmíněno: 
„víš je to odtud dál / je to odtud kam-
koli dál,“ (s. 26) „odcházíš / je mož-
né následovat tě / zůstat nezbytné“ 
(s. 22) či závěrečný verš sbírky: 
„jsem tady abych šla jinam.“ (s. 52)

Obrat ve snaze přijetí sebe a svě-
ta, jaký je ve své tělesné krutosti, 
a vyrovnání se s člověkem a exis-
tencí přichází přibližně od poloviny 
sbírky, a to spíše v trpné a úděl-
né formě, z drásavé nutnosti než 
ze svobodného rozhodnutí. A co 
není svobodné – slovy Jiřího Šo-
toly –, jako by nebylo. Lyrický hlas 
se začne zaměřovat více na sebe, 
začne být více usuzující, uzavírající, 
až nekompromisně upřímný – ale 
za všemi těmito jasnými závěry je 
cítit pachuť donucení, úzkostné 
nezbytnosti, že nelze jinak: „naslepo 
hledat už jen objevené / tupým zra-
kem staženým hrdlem / odpovídat na 

dávno vyřčené.“ (s. 29) Hlas nechce 
navazovat, je třeba začít jinak, zno-
vu, dát smysl zbytkům, prostoupit 
nezbytnost: „nebyla možnost nešlo 
spasit nelze vrátit / nutno zatknout“ 
(s. 30) nebo „ne vypal a uchovej ale 
spal a zapomeň.“ (s. 51) Je jedno, 
co noc vyvěstila, neboť je to nutno 
spálit a zapomenout.

Ve zmíněném úryvku jako by Lin-
hartová slovem „spasit“ nakonec 
relativizovala i onu duchovně-mys-
tickou stránku, jako by i ji přechá-
zela pragmatickým a uzavírajícím 
přístupem, k němuž je nucena. Po-
kračuje: „spálený námět minulosti? / 
[…] neodčiníš jedním pokáním“ 
(s. 38) či „zkurvená léta v jedné ka-
pitole / přijdou – odejdou / stlačí do 
popelníku celý svůj příběh / běží – leží 
dál“ (s. 40).

Závěr
Na konci sbírky, v posledních dvou 
básních, je fragmentárnost a kon-
denzace významů vyjádřena i pře-
sahy a rozbitím dosud úměrného 
verše prací s odsazením od levého 
okraje. Lyrický hlas je ještě jistější, 
již se neptá, nehledá „lék, po kterém 
se neprobudíte“, ale rázně (s mírou 
cynismu a úzkosti za zády) apeluje, 
hovoří performativně a uzavírá, trp-
ně přijímá, neboť se přese všech-
nu snahu vše dokola vrací, vše se 
opakuje. Nic se neděje původně. 
Je třeba zůstat klidný (i když mezi 
každým veršem je cítit extrémní úz-
kost, tah a emoční vypjetí, prožitek): 
„tajné programy v každém z nás / od-
hání úzkost znovu přichází / vem lahev 
lék nůž svoje tělo / pro ochranu snáz 
v nesnázích / nalezneš klid.“ (s. 49)

Nová sbírka Vyjměte kost Marcely 
Linhartové je silným a výrazným 
básnickým hlasem v současné čes-
ké poezii. Přese svou kondenzo-
vanost a strohost formy jsou její 
básně hlubokým světem významů, 
který se stejně jako provázanost 
jednotlivých básní odkrývá postup-
ně během opakovaného čtení.
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 RECENZE

TAK NEVÍM, ALE TOHLE
SE PŘECE DĚLAT NEMÁ…

Hana Lehečková: Poupátka
Vyšehrad, Praha 2021, 368 s.

Julie Knedlbuchová

Vážený pane redaktore,

ani nevíte, jak mi komplikujete život. Ty 
peníze za recenzi jsou sice fajn, jen-
že co je to platný, když mi berete klid 
a nutíte mě přemýšlet o věcech, na 
kterýžto bych se dříve vykašlala. Dřív 
jsem totiž vždycky s radostí zhltla ně-
jakou tu knížku (pokud jsem ji vůbec 
dočetla), a hned mi bylo jasné, jestli je 
to dobrý, nebo nic – a pak jsem na ní 
mohla klidně zapomenout a jít po dal-
ší. Teď ale abysem o každý furt dokola 
přemýšlela, třeba jen, jak to správně 
sepsat podle pravopisa a přitom říc 
svý. A to mi ještě došlo, že když mám 
o nějaký knížce veřejně mudrovat, tak 
nejdřív musím zkouknout, co by o ní 
mohli napsat ti druzí a vykvalifikova-
nější kritikové, že abysem vypadala 
jako nějaká úplně blbá kráva a stará 
vykopávka. Vlastně nevypadala.

A vy mi to tím, jaký knížky mi posíláte, 
vůbec neulehčujete. Třeba ty Lehečko-
vé Poupátka, do těch jsem se nejdřív 
pustila fakt dost ráda, protože se to 
hezky jmenuje a je to už od začátku 
tak nějak žensky sepsané. A navíc je to 
o malé, nejspíš jedenáctileté, holčičce, 
co to doma nemá moc dobrý a tak jí 
baví divadlo. Jakože chodí do takovýho 
kroužka, co má fakt super vedoucího, 
co umí ukázat těm svým dětem, jako 
hlavně holkám, protože ty to mají rády 
víc než kluci, nějaký ten vyšší smysl ži-
vota. A protože i já mám divadlo ráda, 
i když do něj chodím jen svátečně, pro-
tože muž nechce, že herců je prý plná 
televize a člověk nemusí shánět lístky 
a ještě se složitě oblíkat, tak jsem se 
do toho Lehečkové vyprávění fakt na-
plno začetla a líbilo se mi to.

Jenže pak mi došlo (nejsem přece pi-
tomá), že to Lehečkové vykládání je 
nějak divný, protože ta malá Františka 
sice o tom divadelním kroužku furt vy-
kládá moc a moc hezky, ale ten jeho 
vedoucí, to asi nejspíš bude pořádný 
prase a sviňák, který před těma ma-
lejma holkama všelijak machruje, že 

aby je mohl, jak se dnes všude píše, se-
xuálně zneužívat. Do detailů nepůjdu, 
protože si to určitě umíte představit, 
ale zkouší všechno, od jemných ná-
znaků až po to. A z toho se mi uděla-
lo tak šoufl, že jsem přemýšlela, jestli 
to mám vůbec dočíst, zvlášť když ta 
Františka je natolik jako pitomá, že to 
tomu postaršímu zvrhlýmu nemravovi 
žere.

Mluvily jsme o tom s kamarádkama, 
tedy s Novotnou a dalšíma holkama, 
co spolu chodíme na kafe, a ta říkala, 
že to je teď velká nutnost na to se-
xuální zneužívání neustále ukazovat, 
protože vlastně každá ženská je už 
od mlada furt zneužívaná a že na to 
jsou i statistiky. A že vzniklo celý hnutí 
takový, co se jmenuje něco jako Mýtú, 
a to že prý nás, jako ženský, ochrání. 
Teda když se přidáme a s těma vil- 
nejma čuňatama řádně zameteme, že 
aby toho nechali a báli se na nás jen 
kouknout. Natož sáhnout!

Naproti tomu ale Věra, jako Jonášová, 
tu ještě neznáte, protože se nedávno 
přistěhovala z Kolína, ale je fakt chyt-
rá, tak ta byla proti. Že jako to s těma 
chlapama není až tak hrozný a že 
ona zná taky jednu, co ve dvaadva-
ceti jako studentka vlezla do postele 
šedesátiletýmu profesorovi, vzala si ho 
a připravila o barák na Kladně, aby 
mu nakonec utekla s nějakým  ma-
jitelem cestovky, kterýho potom při-
pravila o tu cestovku, a teď prý přes 
postel jede po někým staršim politiko-
vi, co by se, dá-li Zeman, mohl dostat 
do vlády.

A všechny se mě hned ptaly, jak se to 
mělo s těma mýma prvníma dvěma 
manželama, že jako jestli mě zneuží-
vali, když jsem od každého nakonec 
musela tak trochu utýct. A tak jsem se 
musela přiznat, že jako ne, že jsem si 
je vždycky uměla vybrat tak, aby děla-
li, co chci, ale když už to mezi náma 
byla nuda a já jsem nutně potřebovala 
nějakýho novýho, tak jsme to vždyc-
ky spolu dojednali. I když, pravda, ten 
první se chtěl soudit ještě roky, jako-
že o majetek, ale neměl nárok. Na to 
jsem měla dost dobrý právníky, co by 
pro mě udělali cokoli. A věděli proč.

Ostatně pokud jde o sex samotný, tak 
to na mě žádnej chlap nemá. Jsem to-
tiž z generace, která se v šedesátkách 
rozhodla pro sexuální revoluci, čili jako 
že serem na všechna tabu a užijem 
si… a to i s tím rizikem, že mi občas 

nějaký pako bude nabízet nemravnos-
tě, který se mi nebudou líbit, anebo je 
zrovna nebudu chtít. Protože já jsem 
samostatná ženská, která si umí vy-
brat, kterej trapák jí s tím svým náči-
ním potěší a případně taky tak nějak 
existenčně pomůže, aniž bych se tím 
cítila jakkoli utlačována a ponižována.

A Věra, na rozdíl od Novotný, se mnou 
souhlasila, že jako chlapy ženskejm 
nepochybně ubližujou a zneužívaj je, 
ale ženský chlapy taky, třebaže tro-
chu jinak. A hned nám doporučila, že 
si máme přečíst nějakou knížku od tý 
Kantůrkový, co prý kdysi bývala slav-
nou spisovatelkou a teď už je to taky 
stará moudrá baba jako my, a přitom 
vůbec nemá ty mýtúácký aktivistky 
ráda. Je to totiž bývalá komunistka, 
která pak za normalizace proti tý 
hnusný partaji fakt bojovala, a tak 
prý dokonale z obou stran rozpozná, 
když se nám shora vnucuje nějaká 
pitomost, která hledá nepřátele tam, 
kde nejsou. Protože si za to často 
můžeme sami, tedy jako samy. A do-
konce ta Kantůrková měla podle Věry 
v tý knížce napsat, že nikdy neměla 
problém s chlapama, co jí poplácali 
po prdeli, čuměli na kozy a sprostě 
vtipkovali, ba dokonce ani s těma, kte-
rejm naletěla, když jim dala za to, že 
jí něco slíbili, ale oni jí to pak naopak 
nedali. Protože blbá je podle Kantůr-
kový ta ženská, co naletí, a ne vychca-
nej chlápek, který to zkusil.

Tedy jestli se to v tom Kantůrkové ro-
mánu, co se má jmenovat Kruhy živo-
ta, skutečně takhle píše, tak já si ho ur-
čitě vypůjčím. Protože takhle se mi líbí.

A s tím jsem šla domu, že jako s Le-
hečkovou skončim, protože to je ta 
ženská ideologie, co jí z principu jako 
ženská nesnáším. Jenže pak jsem tu 
její knížku zase otevřela a tak nějak 
se opět začetla. A po pár stránkách mi 
došlo, že ono to je sice o zneužívání, 
ale žádná sračka to není.

Neboť ta Lehečková umí psát fakt 
dost dobře a necpe do čtenářů pře-
dem daný, didakticky naučný pravdy. 
Takže ten její příběh je psychologic-
ky fakt dost věrohodný a klidně se 
může stát kterýkoli malý holce. Vždyť 
i já jako čtenářka, která ví svý, skoro 
chápu, proč je ta její hrdinka Františka 
z toho divadelního magora úplně na 
větvi. Tak, že se v tom svym zneužívání 
dokonce sama angažuje, že aby vy-
hrála nad konkurentkama.

A nejvíc mě dojalo a rozesmutnilo, 
že když to v tý knížce prasklo, a ten 
nestoudník byl odhalen a společensky 
znemožněn, tak jenže nejen Františ-
ka, ale i všechny ostatní holky z toho 
kroužka vůbec nepochopily, v čem byla 
chyba… a ještě sviňáka litovaly, že to 
bez něj není ono. Tak jsou blbé! Jenže 
to je právě tím, to nejsou dospělý roby, 
které už ví, jak chlíváka kopnout mezi 
nohy, ale snadno oblbnutelné holčičky. 
A proto jsem ráda, že to ta Lehečková 
tak působivě předvedla, protože pak 
snad už každýmu dojde, že tady ně-
kde sranda a sexuální svoboda končí.

Hlavně vám to ale, pane redaktore, 
takto píšu proto, aby i vám došlo, že 
i když jsou někdy některé věci, jak říká 
moje dcera, momentálně hodně tren-
dy, tak to ještě neznamená, že v rám-
ci toho nemůže občas vzniknout taky 
něco, co je fakt dost dobrý a živý – 
a obyčejnou ženskou, nebo možná 
i chlapa, to nejenom pobaví, ale i tak 
nějak lidsky vyděsí.

 PŘEKLADY A PŘEZÁPORY

MÁTE TAM CHYBU?

Robert Svoboda

Recenzenti a literární kritici, což 
se, jak zasvěcení dobře vědí, čas-
to směšuje, ovšem ani zdaleka to 
není totéž, se v hodnocení čers-
tvě přečteného překladu mnohdy 
rozplývají nad nepřekonatelným 
vtipem, břitkými soudy, trefnými 
formulacemi, geniálně sarkastický-
mi poznámkami, poetickými obrazy 
a jinými emanacemi jedinečného 
ducha cizího autora, ale protože 
(samozřejmě až na čestné výjimky, 
kterých si je třeba patřičně vážit) 
v celém svém referátu ani jednou 
neuvedou překladatelovo jméno, 
lze právem pojmout podezření, že 
je zřejmě při četbě vůbec nenapad-
lo, že za všemi těmito jazykovými 
perlami, jež do nebes vychvalují, 
jsou skryty krev, pot a slzy překla-
datele, který je (jak naznačuje jejich 
radostné přijetí) adekvátně převedl 
do češtiny.

Zase jedna kniha, která se přeloži-
la sama – komentují ironicky ten-
to jev někteří kolegové a kolegy-
ně. Zatímco důvěřivější, případně 
optimističtější překladatelé nebo 
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prostě ti, co dokáží i v té nejnepříz-
nivější situaci najít ono jediné, zasu-
té příznivé zrnko, ti, jejichž životní 
krédo zní „všechno zlé je k něčemu 
dobré“, se mohou utěšovat tím, že 
odvedli dokonalou překladatelskou 
práci, která prostě není vidět, hoto-
vý překlad byl plynulý, bez zádrhelů, 
kostrbatostí a klopýtání, a proto si 
ani recenzent, potažmo kritik ne- 
uvědomil, že vychvalovaný autor 
své vychválené dílo původně nena-
psal česky…

Krása překladatelského řemesla, 
pokud ovšem nejste zapřísáhlými 
zastánci jednotvárné dřevorubec-
ké rutiny (aniž bych chtěl křivdit 
dřevorubcům, kteří by nás možná 
při bližším setkání rychle a pře-
kvapivě vyvedli ze zakořeněného 
omylu), však spočívá právě v tom, 
že je plná zrádných úskalí. Vezměte 
si třeba autora, který si s povzde-
chem postěžuje na neúprosně le-
tící čas a stáří, a protože vám je 
zdánlivě nevinná věta, kterou si 
posteskl, povědomá, určitě už jste 
ji někde slyšeli nebo četli, nedá 
vám to a začnete pátrat v paměti, 
v knihovně, na internetu – a všude, 
kde tak člověk dneška obvykle pát-
rá. Po dlouhém bádání s potěšením 
zjistíte, že jste zkušení lišáci a měli 
jste pravdu, neboť jste v tichém 
povzdechu odhalili citát – řekně-
me – z operety Dům U Tří děvčátek. 
Nastane okamžik, kdy musíte od-
halený verš přesně umístit ve scé-
náři, najít k němu melodii a pak jej 
(nejčastěji metodou pokus–omyl) 
znovu hledat v české jazykové verzi 
Domu U Tří děvčátek. Trvá to trochu 
déle než hodit tuto vzpomínku na 
papír. A aby zde popisovaný proces 
nezůstal bez pointy, dodejme, že 
když se konečně dopracujete ke 
kýžené české variantě, ukáže se, 
že hledaný verš, jak už to u písňo-
vých textů bývá, obsahem naprosto 
neodpovídá tomu, co autor knihy, 
kterou překládáte, vyjadřuje svým 
povzdechem. Musíte tedy najít při-
jatelné řešení v úplně jiné písničce. 
Překladateli se vřele doporučuje, 
aby znal zpaměti slova co nejvíce 
písní různých nálad a charakterů…

Co není na první pohled evidentní, je 
to, že ani okřídlená úsloví přecháze-
jící do „úst lidu“ z divadelních jevišť 
nejsou v různých jazycích vždycky 
stejná. Shakespearovské „zda být 
či nebýt, to je, oč tu běží“ nebo 

tvrzení, že „věčně bude srdce jímat 
znova žal Juliin a bolest Romeo- 
va“, jsou samozřejmě citáty noto-
ricky známé v maďarském, stejně 
jako v českém jazykovém prostředí. 
Ale například více než širák, který 
Cyrano odhazuje v dál, je mezi Ma-
ďary známá jeho káravá poznámka 
pronesená k podprůměrnému po-
směváčkovi, jemuž gaskoňský kadet 
vzápětí předvede, jak rozmanitými 
způsoby se dovede svému nosu 
vysmát on sám. Vždy záleží na tom, 
jak se zrovna podařilo tu kterou 
repliku do daného jazyka přeložit 
a nakolik ji (obvykle ten nejzná-
mější, „klasický“) překlad předur-
čil k závratné kariéře okřídleného 
úsloví. Pokud ovšem překládáte do 
češtiny knihu, jejíhož maďarského 
autora napadlo s takovýmto rče-
ním operovat, budete zřejmě opět 
poněkud nahraní, jestliže neznáte 
nebo nenajdete české okřídlené 
úsloví, které vám dobře zapadne do 
daného kontextu.

A teď si představte, že váš překlad 
bude číst recenzent, knižní blogger, 
případně student píšící bakalářskou 
práci, přičemž ať ten, nebo ten, 
pokaždé to bude čtenář, který zná 
i jazyk originálu a který si osobuje 
funkci dobrovolného strážce jazy-
kové přesnosti. Před takovým těž-
ko obstojíte, protože vás pravděpo-
dobně brzy odhalí jako překladatele 
zanechávajícího za sebou spous-
tu „nepřesností“. Jinými slovy – 
fůru „chyb“. Bylo by příliš snadné 
zaštítit se starodávnou poučkou, 
podle které je překlad jako žena – 
buď krásný, nebo věrný –, ale zmí-
nit se o ní je namístě, protože li-
terární překlad pořízený v duchu 
hesla „věrnost především“ a dáva-
jící rovnítko mezi pojmy „věrnost“ 
a „přesnost“ by asi každý po pře-
louskání několika úvodních stránek 
odložil.

Navíc i znalec původního jazyka se 
může zmýlit, zejména pokud rajtuje 
na slovech a méně si všímá celku, 
tedy pokud pro stromy nevidí les. Je 
dost známým jevem, že dva jazykové 
jevy (tvary, obraty), které znamenají 
totéž, se po nějakém čase začnou 
rozcházet a rozdíl mezi nimi bude 
využit k postihnutí jemnějších vý-
znamových nuancí. Máte například 
dva maďarské výrazy, které nesou – 
teoreticky – tentýž význam: nem 
tudtam elhinni a nem hihettem el 

znamenají shodně „nemohl jsem 
tomu uvěřit“, ale zatímco v prv-
ním případě nemohl = nedokázal, 
poukazuje tedy na neschopnost, to 
druhé nemohl = nesměl poukazuje 
na zákaz. Avšak napíšete-li „nesměl 
jsem tomu uvěřit“, už se vystavu-
jete riziku, že vám nějaký slovíč-
kařící jazykový expert – může to 
být i redaktor – odhalí v překladu 
„chybu“, přestože z kontextu je jas-
né, že promlouvá člověk, který ne-
chce (a proto sám sobě zakazuje) 
pohlédnout tváří v tvář nepříjemné 
skutečnosti.

Dáme-li na slovíčkáře, najdeme 
snad v každém překladu chyb jako 
maku (tak to aspoň říkala naše paní 
učitelka na prvním stupni ZDŠ, 
s krátkým a). Poznámku v závorce 
sem dávám proto, aby mě náhodou 
někdo neodhalil jako autora, který 
neví, že mák se píše s dlouhým á.

 STAŘÍ PSI

ZJEVOVÁNÍ V TICHU:
NĚKOLIK MYŠLENEK
NAD POSLEDNÍ KNÍŽKOU 
KARLA ŠIKTANCE

Jan M. Heller

Málokdo z žijících českých básníků 
má tak rozsáhlou bibliografii, na-
víc rozprostraněnou po několika 
oborech, jako doyen české poezie 
Karel Šiktanc (nar. 1928), který se 
vedle básnění věnoval i novinařině 
(kvůli níž nedokončil studia), práci 
pro televizi a rozhlas, překladům 
a tvorbě pro děti. Srovnatelnou 
pozici má – snad ještě vedle Milo-
slava Topinky – nejspíš jen o 14 let 
mladší Ivan Wernisch, představující 
svébytný pojem i z perespektivy 
mladších básnických generací: jak 
úplně nejčerstvěji zaznělo na První 
bilanci české literatury za rok 2021 
v Ústavu pro českou literaturu, 
Wernische při potkávání se se sou-
časnou poezií „nelze obejít“. Wer-
nischovskou inspiraci, ovšem stejně 
jako tu šiktancovskou, u takového 
Petra Borkovce bere za prokázaný 
fakt už i literární historie.

Tématem tohoto textu však není 
vliv Karla Šiktance na současnou 
poezii. Ono vůbec těžko říct, co 
by takovým tématem být mělo, 

co se dá ještě říct nového o bás-
níkovi, jehož verše zná každý, kdo 
chodil v posledních desetiletích do 
českých a československých škol, 
a který se ještě za života dočkal 
nejen sedmisvazkového soubor-
ného díla, ale i literárněhistoricko-
-interpretační monografie – pod 
názvem Někde tady: Český básník 
Karel Šiktanc ji v roce 2010 vydal 
Petr Hruška. Představuje vynikající 
příležitost poučit se o jeho životě – 
o počátcích ve službách komunis-
tické ideologie, o éře legendární-
ho Května, o postupném vytlačení 
z veřejného života po invazi v roce 
1968, o tvorbě publikované v sa- 
mizdatu i o té z období po zno-
vunastolení svobodných poměrů. 
Protože ačkoli má básník už své 
sebrané spisy, seznam jeho děl uza-
vřen není: poslední knihu, tenkou 
básnickou sbírku s názvem Ubírati 
se, vydal v roce 2018.

A ovšem se tu lze poučit i o kon-
stantách a proměnných jeho poe-
tiky, přičemž je třeba říct, že těch 
prvních je výrazně víc; Šiktanc platí 
všeobecně za autora, který se po-
zná „po hlase“ po několika verších, 
a pro onu poslední sbírku to platí 
rovněž. Rejstřík formálních i mate-
riálních komponent složitě stavě-
ných (třebaže prostě působících) 
skladeb je stejně bohatý, jako je 
promyšlený: rytmus verše využívá 
všech možností od volného verše 
přes torzovité trsy spádů až po 
ukázněnou písňovou formu, příle-
žitostně se zapojuje rým a vůbec 
hlásková instrumentace, hudebnost 
figur. Z kompozičního hlediska za- 
ujme princip překotné adice a vy-
soká obliba konjunkce „a“. Po moti-
vické stránce platí Šiktanc za autora 
pevně zakotveného v krajině; zde se 
ovšem interpret ocitá v obzvláště 
lákavém nebezpečí jednostranné-
ho redukcionismu, protože to ne-
znamená folkloristickou rustikalitu, 
třebaže i folklorismy, i venkovská 
motivika je zde silně přítomná. 
Je to rustikalita tvořená v pod-
mínkách daných situací moderní 
poezie. A ani zde není řeč v první 
řadě o tom, že ta zmíněná krajina 
může být klidně scenerie městská 
(ve sbírce Ubírati se je tomu tak 
v básních „Fantas“, kde se záml-
kami a krátkými spojeními slučuje 
„černé, ocintané piano / uprostřed 
Masaryčky“ se zvuky městské kako-
fonie, nebo „Ulice“, stavící na vje-
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mech spíše vizuálních pocit ztráty 
prostoru), ale o výzvách v podobě 
nejednoznačnosti slova, autorefe-
rence psaní a zpochybnění sdělova-
cí funkce jazyka vůbec. Všechny ty 
lidové a pohádkové motivy, matky 
a rekruti, přírodní a venkovské reá- 
lie, stojaté kaluže v sadech, taneč-
ní kroky barokní kramářské písně 
nebo občasné emfatické konce ne-
představují pouhý folklorní ohlas, 
ale stojí ve službách výpovědi pod-
statně aktuálnější.

Zkusme ji nazvat hledáním moci 
slova. V knize V souřadnicích mno-
hosti: česká literatura první dekády 
jednadvacátého století v souvislos-
tech a interpretacích (ed. Alena Fia- 
lová; Academia, 2014) píše Jakub 
Chrobák v monografické kapitole 
věnované Šiktancovi, že pro jeho 
poetiku po roce 1989 je typické ná-
ročné „prohledávání se k přesnému, 
pevnému tvaru slova a verše tak, aby 
mu zachoval jeho prapůvodní, takřka 
stvořitelskou vážnost“. „Takřka“ je 
v tomto kontextu dosti důležité ad-
verbium, žádný literát netvoří jako 
starozákonní stvořitel „z ničeho“, 
nýbrž z jazyka, z literárněhistorické 
tradice, z osobních předporozumě-
ní a mnohých dalších daností, které 
se dohromady skládají v jeho svět. 
Šiktancovi jde s největší pravděpo-
dobností o zjevitelský rozměr slova. 
Je to snad drobnost, ale dopustit 
zmatení jazyků záměnou pojmů 
stejného řádu, jež jsou zároveň slo-
vy odlišného významu, by bylo vel-
mi nešik… tancovské.

Zjevení také u Šiktance nepřichází 
jako zjevení, zčistajasna. Nabízí se 
odkázat na jeho poslední oficiální 
sbírku před normalizačním záka-
zem publikace, Mariášky (1970), jejíž 
náklad byl sice vytištěn, dokonce se 
ještě v tisku objevily upoutávky, ale 
do distribuce se už nedostala. Jejím 
tématem je právě zjevení – v bás-
nických skladbách na bázi snu se 
ho lyrickým postavám dostává pro-
střednictvím jiných subjektů a lze si 
tu připomenout, že jazykový kód, 
v němž se zjevení může uskutečnit, 
může být jakýkoli: profétický, hym-
nický, narativní… Biblická herme-
neutika dodá na vyžádání další poj-
my. Pokud jsme náhodou byli dosud 
na pochybách ohledně toho, k čemu 
se ty bohaté výrazové rejstříky hodí 
– vedle toho, že je to ve výsledku 
krásné –, tak k tomuhle.

„Jak ti říkají? / Jak se jmenuješ, milosti 
ptát se co zítra? / A ty, naprostá tího 
netrpělivosti pronic zanic? // Řev jméno 
má. / Ale co strach, že už nepadne ani 
slovo?“ píše se v úvodní básni sbír-
ky Ubírati se s názvem „Jak ti říkají“ 
(s. 5). Otázky znějí naléhavě a let-
mo se také dotýkají stvořitelské 
tematiky – vždyť právě pojmeno-
váváním se jsoucno vytrhává z cha-
osu a nebytí, zejména tedy v tom 
starozákonním smyslu –, avšak při 
pozorném čtení vidíme, že zde 
básnické já nepovolává svým slo-
vem k bytí, ale snaží se porozumět, 
porozumět těm životním pocitům, 
duševním záchvěvům, které jsou 
bezejmenné, které se dají popsat jen 
opisem. Hledání slov je hledáním 
jejich významů, hledáním opatrným, 
při němž si je subjekt velmi dobře 
vědom hloubky a tíhy významu ne-
seného zvukovými kvalitami slova. 
O takovém hledačství svědčí i titu-
ly posledních Šiktancových sbírek: 
Řeč vestoje (2005), Běseň (2005), 
Nesmír (2010), Čistec (2012)… Je to 
hledání jakoby zvenčí, ob-hlédání, 
obhlížení slov, které může skon-
čit i responzivním tichem – jak by 
také ne, u toho, co je bezejmenné 
–, situací, kdy jazyk sám mlčí nebo 
odpovídá sapienciálním parado-
xem, jako v závěru stále téže básně: 
„I tahle předposlední sloka se mazlí: / 
,Vezmi si, co chceš… // Ale neosobuj si 
nikoho! / Nikdy nikdo není a nebude 
jen tvůj!‘ “ Jak vidno, patří do Šiktan-
cova tvůrčího rezervoáru i reflexe 
vlastního psaní, v širším smyslu pak 
vůbec obracení pohledu na sebe 
sama. (To je vlastně možná prvot-
ní význam pojmu reflexivní lyrika.) 
V případě poslední sbírky asi ne-
překvapí, že je to lyrika také trochu 
bilanční – nejen na první dobrou, 
jako když se například jedna z básní 
nazývá „Trochu toho vím“, ale také 
když se melancholická sebereflexe 
přetavuje do takových melodicky 
zachumlaných veršů, jako jsou ty ze 
závěru básně „Jezero oko“:

A sem tam kousek schodů do nebe – 
zábradlí čajzli pěkní hajzli.
Ano … byl kdy sen: Být tvůj. Být svůj.
Být ničí.
Teď co kdo vzkáže. Co kdo narafičí.

(s. 12)

Kontrast mezi zvukovými kvalita-
mi slova a mlčením jazyka je, jak 
jsme také viděli ve verši citovaném 
na začátku, kontrast mezi tichem 

a řevem, který „jméno má“. S vypůj-
čenými pojmy sporu o univerzálie 
dojdeme k zajímavému chiasmu: 
akustický nominalismus je ve sku-
tečnosti akustický realismus, rea-
lismus krutý a drásavý tak, jako ve 
zmíněné skladbě „Běseň“, zařazené 
do sbírky Vážná známost (2008), je 
drásavě zlověstné ticho předvídající 
rámus rodu extrémního, ba extre-
mistického: „Přes hlavní třídu napjat 
kšír: // dva tři hranatí, do hola vyho-
lení muži / jdou prostředkem ulice / 
se svými náramky / se svými řetězy / 
se svými krásnými, holými šelmami... // 
drnčivě napjat kšír...“ 

Kontinuita v rámci celku díla je při 
takové originalitě očekávatelná. 
Diskontinuita se projevuje v díl-
čích aspektech: zmíněná torzovi-
tost výjevů, náhodně zahlédnutých 
osobních mikropostřehů a jejich 
rozvíjení do vnitřního monologu, to 
vše je typické pro Šiktancovy sbírky 
od 90. let (Hrad Kost, Šarlat, Zimo-
viště), ve srovnání s většími cykly 
dřívějších období, aspirujícími ba 
i na kosmologickou výpověď, téměř 
asketické.

Básník Tance smrti
Abychom ještě lépe pochopili ko-
řeny tohoto principu, je vhodné 
vrátit se krátce k jedné z nich – 
k zřejmě nejvýznamnější Šiktanco-
vě básnické knize, Tanci smrti. Pří-
mou inspirací k tomuto cyklu byla 
Šiktancovi návštěva slovinské obce 
Hrastovlje, kde se ve středověkém 
kostelíku nacházejí nástěnné fresky 
s biblickými výjevy, biblia pauperum 
od istrijského malíře Jana z Kastavu 
z doby kolem r. 1490, a hlavně její 
nejznámější část – „Hrastovaljski 
mrtvaški ples“, místní verze výtvar-
ného symbolického námětu tance 
smrti. Návštěvu kostela Šiktanc 
uskutečnil v 60. letech, když byl ve-
řejně publikujícím autorem, a Tanec 
smrti napsal za normalizace, kdy jím 
být přestal – skladba vyšla v samiz-
datu v r. 1979, oficiálně až 1992.

Na půdorysu starého toposu vznik-
la aktualizovaná a aktuální skladba 
ve dvou rovinách. Dramaticky ryt-
mované, dialogicky budované útva-
ry, svým písňovým spádem upomí-
nající na barokní duchovní poezii 
i na K. J. Erbena, navazují na tradiční 
danse macabre, v němž si smrtka 
bere do kola vždy nějakou typickou 
postavu, což u Šiktance jsou typy 

jeho současníků: řezník, potentát, 
herec, policajt, „fízlátko“… až na-
konec básník. Střídají je „kapitoly“ 
druhého příběhu, v němž antro-
pomorfizovaný Bůh „ze sna pláče“, 
„ze sna křičí“, „přemlouvá […] i své 
vlastní hoře“, rozdělává oheň, je „spí-
cí, bezbranný“, unavený, aby nakonec 
vlastními slzami pokřtil novoro-
zeně. Zde přichází ke slovu opět 
rozjitřená obraznost, vznešený 
stylistický rejstřík i onomatopoická 
ekvilibristika.

Všechen zmar

v těch starých slzách.
Všechna věčná škoda,
že Bůh – pro pláč živým – má plakat 
    i za ně!

Hrne se, ach, hrne
svatá smutná voda –

křtí holátko dítě

v holých rukou Páně.

Slyšíš? Hvězdy viklají se

jako mlíčné zuby.
To se zmítá

anděl strážný –
křidýlka naruby!

(s. 154)

Jaký je to Bůh? Opět čtěme pozor-
ně: není to Bůh starozákonní ani 
křesťanský, ale ani pohanský; je to 
Bůh… lidský. „Pámbu ti dal pravou 
ruku: / Přežehnej se“, končí ve sbírce 
Ubírati se báseň „Strunky, skřipky, 
fidlátka…“ Ano: sklenuli jsme zde 
oblouk nejen od hrozivě působící 
stvořitelské entity k Bohu, který 
je nám tak na dosah ruky, že se ho 
můžeme (nebo spíše: se nás může!) 
dotknout, ale také od lidovosti k lid-
skosti. Vyhrocená polarita Boha 
a člověka, života a smrti, posvát-
ného a profánního. Je to rouhačská 
desakralizace? Jistě ne. Je to jazyk, 
jímž se může sdělovat zjevitelská 
pravda? Nejspíš ano.

Překladatel pozdní antiky
A ještě při jedné příležitosti se 
jméno Karla Šiktance objevilo 
v oblasti knižních novinek. V lednu 
2020 proběhlo v pražské kavárně 
knihkupectví Academia uvedení 
výboru z překladů básníka 4. sto-
letí Decima Magna Ausonia, který 
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pod názvem Poslední legrace uspořádal Martin C. Putna. Jeho součástí byly 
také Šiktancovy překlady, již staršího data vzniku, ovšem ve své době pro-
skribovaného překladatele „pokryli“ svými jmény jiní. Šiktancovo jméno 
bylo uvedeno na pozvánkách, avšak ze zdravotních důvodů se nakonec 
nezúčastnil. Pro mnohé návštěvníky byla tato souvislost nová. Ti ostatní již 
věděli, že nepočetné ausoniovské překlady zastoupené ve starším výboru 
z pozdněantické literatury Sbohem, starý Říme, uspořádaném v r. 1983 Evou 
Stehlíkovou a podepsané Květou Rubešovou, jsou ve skutečnosti dílem 
zmíněné filoložky a současně Karla Šiktance, který přebásnil Rubešové 
filologický překlad. (Ještě jiní pak znali překlad tří čínských básnických sbí-
rek od tří autorů od 9. po 19. století, který pod názvem Tři nadání vyšel 
v r. 1999 a na němž Šiktanc pracoval obdobným způsobem s Oldřichem 
Králem – ale to je ještě jiná kapitola z dějin nejen Šiktancových básnických 
překladů.)

Takto zní v Šiktancově překladu úryvek z Ausoniovy skladby „Stateček“:

Kdo nezná konce svých tužeb, nemůže nikdy být sytý.
Majetek bude tak velký, jak si ho určíš ty sám.
Přistup a poznej, jaké tu vlastním obšírné pole:
Poznáš i mě potom brzy… ale i sebe – když chceš.

[…]

Blízko je pramen a tůňka, o kus dál čistotná řeka,
vyplouvám po ní vzhůru, zpátky mě přináší proud.
Úrodu, kterou jsem sklidil, ukládám vždy na dvě léta.
Kdo nemá dostatek zásob, snadno má po čase hlad.
Stateček není moc vzdálen, ani však blizoučko města,
takže tu netrpím vřavou, ani se necítím sám.
A když mě mrzutost všední donutí změniti místo –
beru si střídavě k srdci město a venkov – jak chci…

Toto samozřejmě není primárně Šiktanc. Je to Ausonius. O překládání poe-
zie a té pozdněantické zvláště by se daly napsat – a také se napsaly – tlusté 
knihy, přesto i takto krátká ukázka stačí k uvědomění si, jak neklasickofi-
lologicky živý překlad tu čteme i při zachování metra nebo římských loci 
amoeni (ten horatiovský pramen a tůňka!). Karel Šiktanc mluví v knižně 
vydaném rozhovoru s Jaromírem Slomkem Řeč neřeč (2007) o tom, jak 
přesně vytčený prostor básně nedovoluje nic „rozvolňovat či šířeji obepi-
sovat“, ale také o tom, jak je imperativem básnického překladu zachovat 
nejen obrazné, ale i melodické kvality verše.

Hudebnost verše… Chceme závěrem stvrzení toho, jak velký význam 
v celku architektury básnické skladby, přeložené či původní, má? Proveď-
me ještě jeden, poslední přesmyk k nejnovější sbírce, kde v závěru básně 
„Fantas“ čteme toto: „… hudba se šejdrem smeká, běží potácivě / někam 
k peronům, jak by se chtěla podít / mezi lidmi. Uhnat se. Utancovat k smrti.“

Text vznikl ještě za života Karla Šiktance
(zesnul 26. 12. 2021)
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