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Most
Milan Uhde
Je to slovo, které je až neúnosně zatíženo významy a asociacemi.
Kdysi se Československá politika snažila budovat most mezi Výcho
dem a Západem. Nedopadlo to dobře.
Most je název prvotiny Vítězslava Nezvala.
Na motiv mostu napsal Václav Kliment Klicpera roztomilou veselo
hru. Bohuslav Martinů na její námět složil komickou operu. Je o dvou
mladých lidech, kteří si dají schůzku, právě když si dvě znepřátelené ar
mády vyřizují v krajině své účty. Milenci skončí na mostě, na každém
z obou břehů se rozloží nepřátelé a nechtějí ty dva pustit ani tam, ani
onam. Protože chlapec přísluší na jednu stranu řeky, a děvče na druhou,
je nesnadné určit, kde jsou „naši". Neřešitelná zápletka se rozuzlí uzavře
ním míru.
Jako příměr se Veselohra na mostě nehodí k naší situaci téměř v ni
čem. Most, na kterém se setkáváme, je pomyslný. Je to časopis, který chce
působit napříč hranicemi, ať už je vytyčil kdokoli. Je jich nemálo. Hranice
mezi těmi, kdo z Československa odešli, a těmi, kdo zůstali. Hranice mezi
těmi, kdo v Československu nesmějí publikovat, a těmi, kterým je to do
voleno. Hranice mezi těmi, kdo zemřeli a byli napůl nebo zcela zapome
nuti, a těmi, kdo touží obnovit rozbitou kontinuitu, a to nejen v osobním
smyslu, nýbrž i ve smyslu obecném a strukturním. Hranice mezi těmi,
kdo vyznávají odlišnou poetiku, ale jsou přesvědčeni, že vzájemným pra
covním kontaktem dospějí k lepšímu poznání sebe i druhých.

Č lánky

Román a Evropa
Milan Kundera
(Jeruzalémský projev)
Jestliže nejvýznamnější cena, která existuje v Izraeli, je určena mezi
národní literatuře, není to, zdá se mi, náhodou, ale dík dlouhé tradici.
Zbaveny své původní země, a povzneseny proto nad národnostní vášně,
velké židovské osobnosti totiž vždycky prokazovaly mimořádnou citli
vost pro nadnárodní Evropu pochopenou nikoli jako teritorium, ale jako
kultura. Jestliže i po tom, co byli Židé Evropou tragicky zklamáni, zůstali
věrni tomuto evropskému kosmopolitismu, vystupuje mi před očima Iz
rael, jejich malá vlast konečně znovunalezená, jako skutečné srdce Evro
py, podivné srdce umístěné daleko od těla.
S dojetím přijímám dnes cenu, která nese jméno Jeruzaléma a s ním
otisk tohoto velkého židovského kosmopolitismu. Přijímám ji jako roma
nopisec. Zdůrazňuji, romanopisec, nikoli spisovatel. Romanopisec je ten,
kdo, jak říkal Flaubert, chce zmizet za svým dílem. Zmizet za svým dílem,
to znamená zřeknout se role veřejné osobnosti. Není to snadné dnes, kdy
všechno, co je jen sebeméně důležité, je nuceno přejít přes nesnesitelně
osvětlenou scénu masových médií, která v protikladu k intenci Flaubertově nechávají mizet dílo za obrazem jeho autora. V této situaci, z které ni
kdo není s to se docela vymanit, poznámka Flaubertova zní jako varování:
když se propůjčuje roli veřejné osobnosti, ohrožuje romanopisec své dílo,
které může být snadno považováno za pouhý přívěsek jeho gest, jeho de
klarací, jeho stanovisek. Nuže, romanopisec není mluvčím nikoho; dove
du toto tvrzení ještě dál a řeknu, že není mluvčím ani svých vlastních
myšlenek. Když Tolstoj načrtl první variantu Anny Kareniny, byla Anna
velmi nesympatická žena a její tragický konec nebyl než ospravedlněný a
zasloužený. Definitivní verze románu je značně jiná, ale nemyslím, že by
Tolstoj byl mezitím změnil své morální zásady, řekl bych spíš, že během
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psaní naslouchal jinému hlasu než hlasu své osobní morálky. Naslouchal
tomu, co bych rád nazval moudrost románu. Všichni praví romanopisci
naslouchají této nadosobní moudrosti, což nám může vysvětlit, proč jsou
velké romány vždycky o něco inteligentnější než jejich autoři. Romano
pisci, kteří jsou inteligentnější než jejich díla, by měli změnit povolání.
Ale co je tato moudrost, co je román? Existuje nádherné židovské
úsloví: Člověk myslí, Bůh se směje. Inspirován touto sentencí, rád si představuju, že François Rabelais zaslechl jednoho dne boží smích a že právě
tak se narodila myšlenka prvního velkého evropského románu. Líbí se mi
představovat si, že umění románu přišlo na svět jako ozvěna božího smí
chu.
Ale proč se vlastně Bůh směje, když se dívá na člověka, který myslí?
Protože člověk myslí, a pravda mu uniká. Protože čím víc člověk myslí,
tím více se myšlení jednoho vzdaluje myšlení jiného. A konečně, protože
člověk nikdy není tím, kým si myslí, že je. Bylo to na úsvitu novověku,
kdy se vyjevila tato základní situace člověka opustivšího středověk: don
Quijote myslí, Sancho myslí, a nejenom pravda světa, ale i pravda jejich
vlastního já se před nimi ukrývá. První evropští romanopisci uviděli a po
stihli tuto novou situaci člověka a učinili z ní základ nového umění, umě
ní románu.
François Rabelais vymyslil mnoho neologismů, které pak vešly do
francouzského jazyka a do jiných jazyků, ale jedno z těch slov bylo k vel
ké škodě zapomenuto. Je to slovo agelast; je přejato z řečtiny a znamená:
ten, kdo se nesměje, neumí smát, nemá smysl pro humor. Rabelais nená
viděl agelasty. Bál se jich. Stěžoval si, že agelasti se k němu chovali tak ne
lítostně, že málem přestal psát, a navždycky.
Není možného smíru mezi romanopiscem a agelastem. Ježto nikdy
neslyšeli boží smích, jsou agelastové přesvědčeni, že pravda je jasná, že
všichni si musí myslit totéž a že oni sami jsou přesně těmi, jimiž si myslí,
že jsou. Jenomže člověk se stane individuem právě tím, že ztratí jistotu
pravdy a jednomyslný souhlas jiných. Román je imaginární ráj individuí.
Je to území, na němž nikdo není majitelem pravdy, ani Anna, ani Karenin,
ale kde všichni mají stejné právo být pochopeni: i Anna i Karenin.
Panurg, první velká románová postava, kterou poznala Evropa, se
v třetí knize Gargantuy a Pantagruela mučí otázkou: má se oženit, anebo
ne? Radí se s lékaři, s jasnovidci, s profesory, s básníky, s filozofy, kteří za
se citují Hippokrata, Aristotela, Homéra, Herakleita, Platóna. Ale po
všech těch rozsáhlých a erudovaných výzkumech, které zabírají celou
knihu, Panurg stále neví, jestli se má oženit, či ne. My, čtenáři, to sice také
nevíme, ale zato jsme prozkoumali ze všech stran komickou i elementární
situaci toho, kdo neví, má-li se oženit, či ne.
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Erudovanost Rabelaisova, ať byla sebevětší, má tedy jiný smysl než
erudovanost Descartesova. Moudrost románu je jiná než moudrost filozo
fie. Román není zrozen z ducha teorie, ale z ducha humoru. Je jedním
z intelektuálních ztroskotání Evropy, že nikdy plně nepochopila nej
evropštější umění, román; ani jeho ducha, ani jeho nesmírné znalosti a ob
jevy, ani autonomnost jeho dějin. Umění inspirované smíchem božím je
samo svou podstatou nejen nezávislé na ideologických jistotách, ale proti
řečí jim. Po příkladu Penelopy rozplétá během noci tkaninu, kterou teolo
gové, filozofové a vědci utkali za dne.
V poslední době se stalo zvykem mluvit špatně o osmnáctém století
a došlo se až k tomuto klišé: za neštěstí ruského totalitarismu je odpověd
na Evropa, zejména ateistický racionalismus osvícenců a jejich víra ve všemocnost rozumu. Necítím se být kompetentní polemizovat s těmi, kteří
činí Voltaira odpovědným za gulag. Ale cítím se kompetentní říci: Osm
nácté století nepatří jen Rousseauovi, Voltairovi, Holbachovi, ale též (neli zejména!) Fieldingovi, Sternovi, Goethovi, Laclosovi.
Ze všech románů této epochy mám nejraději Tristrama Shandyho od
Laurence Sterna. Podivný román. Sterne ho otvírá tak, že evokuje noc,
kdy byl Tristram počat, ale sotva o tom začne mluvit, dá se svést jiným ná
padem a ten nápad mu zase vyvolá jinou anekdotu, takže jedna digrese
následuje za druhou a Tristram, hrdina knihy, je zapomenut během dob
rých sto stran. Tento extravagantní způsob, jak komponovat román, by se
mohl zdát pouhou formální hrou. Ale v umění je forma vždycky víc než
forma. Každý román, ať chce, či nechce, nabízí odpověď na otázku: Co je
lidská existence a kde spočívá její poezie? Současníci Sterna, Fielding na
příklad, uměli vychutnat mimořádný půvab akce a dobrodružství. Odpo
věď, kterou je možno tušit v románě Sternově, je jiná: poezie podle něho
nespočívá v akci, ale v přerušení akce.
Možná že tu byl nepřímo načat velký dialog mezi uměním románu a
filozofií. Racionalismus osmnáctého století spočívá na slavné větě Leibnitzově: nihil est sine ratione. Nic z toho, co je, není bez důvodu. Věda, pod
nícena tímto přesvědčením, zkoumá s posedlostí proč všech věcí, takže
všechno, co je, se jeví vysvětlitelné a vypočítatelné. Člověk, který chce,
aby jeho život měl smysl, zříká se každého gesta, které by nemělo svůj dů
vod a svůj cíl. Všechny biografie jsou tak napsány. Život pak vypadá jako
zářivá dráha příčin a následků, ztroskotání a úspěchů, a člověk, který upí
rá křečovitě pohled na kauzální zřetězení svých činů, zrychluje tak ještě
svůj bláznivý běh ke smrti.
Tváří v tvář této redukci světa na kauzální následnost událostí tvrdí
Stemův román už jen samou svou formou: poezie není v akci, ale tam,
kde se akce zastaví; tam, kde most mezi příčinou a následkem se zřítil a
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myšlenka se toulá v sladce nečinné volnosti. Poezie existence, říká Sternúv román, je v digresi. Je v nevypočitatelném. Je na opačné straně kauza
lity. Je sine ratione, bez důvodu. Je na opačné straně Leibnitzovy věty.
Nelze tedy soudit ducha nějakého století výhradně podle jeho myšle
nek, teoretických konceptů, a nebrat v úvahu umění a zvláště román. De
vatenácté století vynalezlo lokomotivu a Hegel si byl jist, že postihl sama
ducha světových dějin. Flaubert je objevitelem hlouposti. A troufnu si ří
ci, že je to největší objev jeho století, tak pyšného na svůj vědecký rozum.
Samozřejmě, ani před Flaubertem nikdo nepochyboval o existenci
hlouposti, ale všichni ji tehdy chápali trochu jinak: byla považována za
pouhou absenci vědomostí, za nedostatek, který se dá napravit vzdělá
ním. Ve Flaubertových románech je však hloupost neoddělitelnou dimen
zí lidské existence. Doprovází ubohou Emu jejími dny až na lože lásky a
až na lože smrti, nad nímž dva agelastové, Homais a Bournisien, budou
dlouho pronášet své nejapnosti jak pohřební řeč. Ale to, co je nejvíc šoku
jící a skandální na Flaubertově vizi hlouposti, je toto: hloupost neustupuje před technikou, pokrokem, modernitou, vědeckým rozvojem, ona se
vším tím rozvojem se sama rozvíjí!
Se zlomyslnou vášní sbíral Flaubert stereotypní formule, které lidé
pronášeli kolem něho, aby vypadali inteligentní a informovaní. Složil
z těch formulí slavný Slovník přejatých myšlenek (Dictionnaire des idées
reçues). Flaubertův objev je pro budoucnost světa důležitější než nejpřevratnější myšlenky Marxe či Freuda. Neboť je možno si představit bu
doucnost bez třídního boje nebo bez psychoanalýzy, nikoli však bez
nezadržitelného vzestupu přejatých myšlenek, které vepsány do ordinátorů, propagovány masovými médii, mohou se stát brzy silou, která roz
drtí veškeré originální a individuální myšlení a udusí tak samu podstatu
evropské kultury novověku.
Nějakých osmdesát let poté, co si Flaubert vysnil svou Emu Bovaryovou, v třicátých letech našeho století jiný velký romanopisec, Hermann
Broch, bude mluvit o heroickém úsilí moderního románu, který se posta
vil příboji kýče, ale který bude nakonec kýčem smeten. Slovo kýč označu
je postoj toho, kdo se chce líbit za každou cenu a co největšímu množství.
Kdo se chce líbit, musí potvrzovat to, co svět chce slyšet, být tedy ve služ
bách přejatých myšlenek. Kýč, to je hloupost přejatých myšlenek přelože
ná do řeči krásy a citů. Vyrážejí nám z očí slzy dojetí nad námi samými,
nad banalitami, které myslíme a cítíme. Po padesáti letech, dnes, věta Bra
chova se stala ještě pravdivější. Vzhledem k imperativní nutnosti se líbit a
získávat pozornost co největšího množství je estetika masových médií ne
vyhnutelně estetikou kýče, a jak masová média postupně objímají celý náš
život a prosakují ho, stává se kýč naší každodenní estetikou i morálkou.
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Až do nedávné doby modernismus znamenal nonkonformní revoltu pro
ti přejatým myšlenkám a proti kýči. Dnes modernismus splývá s nesmír
nou masmediatickou vitalitou a být moderní znamená zdivočelé úsilí být
„a jour", být konformní, být ještě konformnější než ti nejkonformnější.
Modernita se oblékla do šatu kýče.
Agelastové, nemyšlení přejatých myšlenek, kýč, to je jeden a týž trojhlavý nepřítel umění, které se zrodilo jako ozvěna božího smíchu a které
umělo vytvořit ten fascinující imaginární prostor, kde nikdo není majite
lem pravdy a každý má právo být pochopen. Tento imaginární prostor se
zrodil s moderní Evropou, je obrazem Evropy anebo přinejmenším naším
snem o Evropě, snem mnohokrát zrazeným, ale přece dosti silným, aby
nás všechny spojil v bratrství, které zdaleka přesahuje náš kontinent. Ale
my víme, že svět, kde individuum je respektováno (imaginární svět romá
nu, reálný svět Evropy), je křehký a smrtelný. Na horizontu je vidět armá
du agelastů, kteří číhají. A právě v této době nevyhlášené, permanentní
války a v tomto městě, jehož osud je tak dramatický a krutý, rozhodl jsem
se mluvit o románu. Možná jste pochopili, že to z mé strany není způsob,
jak uhnout před takzvanými vážnými otázkami. Neboť jestli mi evropská
kultura připadá dnes ohrožena, ohrožena zvnějšku i zevnitř v tom, co má
nejcennějšího, v její úctě pro individuum, pro jeho originální myšlení a je
ho právo na tajemství soukromého života, pak se mi zdá, že tato nejcen
nější esence evropského ducha je uložena jako ve stříbrné skříňce
v dějinách románu, v moudrosti románu. Této moudrosti jsem chtěl vzdát
hold ve svém děkovacím projevu. Ale je čas, abych přestal. Málem jsem
zapomněl, že se Bůh směje, když mne vidí myslet.
Poznámka: Tento text vznikl v roce 1985 a zařadil jsem ho spolu s šesti jinými texty
do knihy L'art du roman, která vyšla v roce 1986. Všechno je napsáno ve francouzštině;
česká verze této knihy neexistuje. Myslím si, že by bylo hloupé, kdyby ji do češtiny překlá
dal někdo jiný než já sám.

M.K.

O post-moderní době
Václav Bělohradský
1.

K modernosti patří představa o jednotě lidstva, která je pravým
smyslem dějin a která se prosazuje v rozporech naší dějinné existence.
Všechna rozdílnost a rozpornost je jen přechodným zatemněním, které
bude jednou „osvíceno": vše co je neprůhledné bude nakonec překonáno
a lidé sjednoceni v univerzálním sebeporozumění. Dějinám vládne „idea
lidstva". Základní kategorií modernosti je „překonání minulého" a proto
modernost samu nelze překonat: každé jednání, které překonává něco mi
nulého, patří ještě k modernosti. Všude tam, kde smysl je pojat jako „pře
konávání minulého", hodina modernosti ještě neodbila.
V sedmdesátých letech se vynořuje v Evropě a Americe kultura,
která se prožívá jako post-moderní. Ale jak být post-moderní? Především
toto „post" nesmí nikdy znamenat „za" v tom smyslu, že by modernost
byla „překonanou minulostí"; post-moderní životní pocit je především
odvratem od pojetí smyslu jako „překonávání minulého".
Tento odvrat znamená toto: rozdílnost, „jinost", pluralita není pře
chodným stavem lidstva, fází jeho vývoje, ale je definitivní, ontologickou
podmínkou existence. Pluralitu je třeba přijmout jako konečný stav
lidstva, naučit se v ní žít. Různé životní formy byly kdysi od sebe odděle
ny vzdáleností, fyzickou a psychologickou: dnes se o sebe třou v nasvíceném akváriu, kterým je společnost masové planetární komunikace. Toto
vzájemné tření, dotýkání, srážení se životních forem ale nic nevyjasňuje
a nepřekonává. Životní formy zůstávají jiné, jen se navzájem dotýkají. Ze
všech moderních ideálů zbyla pouze tolerance. Ale co je to? Především to
lerance není původně žádná hodnota, žádná „dobrá vůle" porozumět
druhému člověku. Prosazuje se v Evropě v době náboženských válek,
patří k baroku. Je spíše rezignací na možnost vyložit lidské nitro, než
úsilím o to mu porozumět. Slovo „labyrint" se stává metaforou lidského
nitra v barokní době. Nitro člověka je labyrint, proto je třeba odtrhnout
stát od idejí, založit jej na něčem jasném a přímočarém. Tímto jasným
bodem je pak „macchina", automation, stát-stroj, jehož fungování a ad
ministrativní logika stojí v bezpečné vzdálenosti od labyrintu lidského
nitra.
Post-moderní situace je jiná. Chlad státní logiky, který odvanul poli
tiku do bezpečné vzdálenosti od labyrintu lidské mysli, se vytratil. Proti
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lyrismu nitra už nevane žádný chladný vítr: společnost je sice „vroucí",
lyrická, ale současně v ní nikdo nejedná. Každé jednání totiž vyžaduje
určité sjednocení zkušenosti pod jeden pojem, rozhodnutí o společných
cílech, a to zas předpokládá jisté ochlazení lidské mysli. Post-modemí
doba je lyrická, v jakémsi neustálém vytržení, ale současně je nehybná:
nelze v ní nijak jednat.
2.

V. Mihálik říká v jedné své básni:
Z těch stěhovavých ptáků, co každoročně odlétají
do Jižní Ameriky, na druhou stranu oceánu
doletí sotva desetina. Většina hyne ve vlnách
ne únavou, ale proto, že se v nich neoslabil
prastarý instinkt, utvořený před milióny let
a zakódovaný v přemnohých ptačích generacích.
Tehdy, když byla Jižní Amerika blíže Africe,
uprostřed oceánu se skvěla Atlantida.
Ptáci ji dodnes hledají a krouží nad tichou hladinou,
marně se pokoušejí usednout na zem, země už není,
ale ani z bludného kruhu se jim nedaří uniknout,
prorazit pomyslnou obruč, která je drží v prostoru
neexistující vlasti...

Způsob, kterým post-modemí filozofie pojímá západní kulturu, lze
vepsat do této metafory: západnímu člověku vládne od samého počátku
vzpomínka na neexistující vlast, vzpomínka, kterou vryla do naší paměti
řecká kultura. Západ je poután k řeckému původu své civilizace po
myslnou obručí, která drží ve své moci všechnu řeč a všechno jednání.
Západní kultura je toto kroužení nad prázdnem v oceánu, toto hledání
neexistující vlasti. Patří proto k Západu také vzpoura proti marnosti
kultury. „K brazilským břehům se probijí jen méně silní ptáci, kterým
selhává právě ten instinkt" — dodává Mihálik. Prostý lid, který se drží
podstatného a nenechává se zavléci do bludného kruhu kultury, symboli
zuje vzpouru proti pomyslné obruči. Lid, dělnická třída, underground,
východní národy! Mladí, kteří ještě nejsou zkorumpováni pamětí a kteří
prolomí bludný kruh díky svému nevědění, dovedou nás k nějakému
břehu. Záchranu třeba čekat od těch, kteří jsou formováni něčím naléha
vějším než instancemi kultury.
Post-moderní doba se ohlašuje tím, že dichotomie tradice — moder
nost ztrácí náhle svou přesvědčivost. Modernost není již prožívána jako
začátek velkého pochodu k osvícené jednotě lidstva, v níž člověk bude
konečně „subjektem" svého života. Naopak, modernost je prožívána jako
nejhrůznější fáze dějin, kterým vládne vzpomínka na neexistující konti
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nent: do bloudivého letu nad prázdnem v oceánu jsou vtahovány všechny
národy žijící na zemi.
3.

Heidegger nás naučil myslet řecký původ naší civilizace jako osud,
jehož nevyhnutelným vyústěním je planetární vláda techniky, která vyrve
člověka ze souvislosti s životem na zemi. Řecký původ naší civilizace
určuje člověka k obývání jiné vlasti, než je země, koloběh sezón, vznikání
a zanikání. Vlastí západního člověka je „pravda", pravda transcendentní,
pravda za vším konečným. Je myšlena jako „stálá přítomnost všech jevů
před očima", jako „zorné pole", v němž všechny věci a jevy jsou „po
ruce", přehledně seřazeny. Pravda je toto zajetí věcí uvnitř zorného pole,
v němž se musí znovu a znovu ukazovat, vystavovat se pohledu člověka.
Pravda se pojímá jako hypertrofie jednoho smyslu: vidění. Všechny jevy
a věci musí být vtaženy do zorného pole, aby je člověk mohl znovu
a znovu „vidět". Svět se proto nutně stává „obrazem", něčím, co je zde
především pro oči člověka, co leží před ním, aby se mohl kdykoli na to
znovu podívat. Tuto proměnu světa v obraz už rozhodujícím způsobem
předznačilo platónské pojetí pravdy jako „ideje": „skutečnost, že
u Platóna je jsoucnost (Seiendheit) jsoucího definována jako eidos (vzezře
ní, vzhled), vytváří daleko předbíhající a dlouho v skrytu zprostředkova
ně působící předpoklad nutné proměny světa v obraz" (Heidegger).
Věta, že člověk je rozumná bytost, znamená, že proměna světa
v obraz se pojímá jako podmínka lidskosti: život bude skutečně lidský, až
všechny věci budou zavlečeny do zorného pole, kde o nich lze mít
přehled. Epocha techniky je dovršením dějin uvedených do pohybu
pojetím pravdy jako „neustálé přítomnosti před očima". Vláda techniky
znamená, že toto zorné pole do sebe vsálo zemi, lidské společenství,
lidskou řeč, všechen čas našeho života. Vše může být vyvoláno a přivolá
no, stačí jen zmáčknout nějaký knoflík nebo digitovat nějaký zakódovaný
povel.
Nazveme-li „dějinami metafyziky" epochu, v níž se svět postupně
proměňuje v obraz, pak vědecko-technický novověk není než závěreč
ným dějstvím této proměny, nutným vyústěním metafyziky. Heidegger
říká, že rozum je největším nepřítelem myšlení. Skutečně myslet je totiž
něco jiného než zatahovat věci, bytosti a jevy do zorného pole; myslet
předpokládá, že člověk se cítí ohrožen. Každé myšlení patří nějaké propa
sti. To, co ohrožuje, co nutí k myšlení, je popřená samostatnost věcí, jež
jistým způsobem, který neumíme vyslovit, neustále roste a stává se hrozi
vější a hrozivější. Nevyslovená přítomnost toho, co nemůže být za
vlečeno do zorného pole pravdy a co tu s každou věcí nějak je, nás stále
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více ohrožuje. Tato hrozba je rozhodující otázkou naší doby: jak se vzta
huje celý tento svět, zredukovaný na obraz, k tomu, co již nelze nijak
měnit ani vyrábět, ale jen uctívat? Technický novověk vyhnal tuto otázku
z řeči: ozývá se jen jako hrozivý „šramot", který děsí zvíře, budující si
doupě v Kafkově slavné povídce. Proti ohrožení, který tento šramot
(o němž zvíře často neví, zda pochází z jeho hlavy nebo z vnějšku) ohlašu
je, se nelze nijak opevnit. Šramot symbolizuje nevyslovené, zapřené pově
domí o tom, že věci uvězněné v doupěti, se od člověka stále více
odvracejí.
Modernost je především epochou obscénnosti. Slovu „obscénnost"
vládne předpona „ob" podobně jako ve slově „objekt". „Ob" znamená
„před". Ve slově „obdukce", „pitva", předpona „ob" mluví nejjasněji:
před-mět už nemůže nijak vzdorovat lidskému pohledu, zcela se mu
otvírá jako mrtvé tělo. Oscénní je právě tato neomezená vláda pohledu
nad světem: vše je uvězněno v zorném poli jako před-mět: moderní
člověk neuhne pohledem před ničím, nikdy nazavře oči.
Derrida někde říká, že Aristoteles dělí zvířata na ta, která mají oči bez
víček a jejichž pohled je tvrdý a suchý (tón sklerophtalmon), a ta, která
víčka mají a mohou se proto od světa oddělit, být sama se sebou, snít. „To
strašné u zvířat s tvrdým a suchým pohledem je, že neustále vidí".
Moderní člověk jakoby se stal takovým zvířetem bez víček: neustále se
upřeně dívá na svět a vše proměňuje v před-mět. Už neumí přivřít oči,
odvrátit pohled, propustit věci a druhé lidi z dohledu.
Neexistující vlastí, k níž zase Řekové připoutali pomyslnou obručí, je
doupě, kde se vše neustále vystavuje pohledu. A oči moderního člověka
jsou bez víček.
4.
Čtyři současní myslitelé se pokusili, ve stopách Heideggera, vytvořit
jakousi post-modemí „koiné", schopnou vyvést západní kulturu z blou
dění v kruhu.
V první řadě Levinas. Neexistující kontinent, který nás k sobě poutá,
vidí v „hledisku totality", jehož hledáním je západní kultura posedlá.
Jména nás jedinců a naše jednotlivé skutky jsou napsána jen provizorně
křídou na tabuli: teprve poznání celku, hledisko totality, které se uskuteč
ňuje v dějinách, dá všemu definitivní smysl.
Levinas říká, že pojem totality zafixovává podobu, kterou mají
bytosti a věci ve válce: válka shrnuje v jednotu. Západní člověk dává
svému životu smysl tím, že ho pojímá jako přislib totality. Tomuto přísli
bu je třeba vše obětovat. Teprve z hlediska totality, která se v dějinách
nakonec prosadí, se ukáže pravda našich skutků a to, co se zdálo našemu
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smrtelnému pohledu zlem, se ukáže „dobrem" v plánu totality. Filozofie
dějin je nejhrozivější inkamací hlediska totality.
Levinas povyšuje výraz „tvář druhého" na základní filozofický
pojem. Tvář druhého představuje apel, který nelze nikdy podřídit hledi
sku totality. Křehkost lidské tváře (která patřila také Bohu) k nám hovoří
naléhavěji než „pravda". Totalita je vždy bez tváře, tvář druhého je tu jen
skandálem, který nutno překonat. Levinas říká, že lidská tvář znamená
„věčné navíc", které nelze nijak odečíst od pravdy a proto je třeba na ně
odpovědět. V řeči např. nemluví hledisko totality, ale lidská tvář. Statut
subjektu odkazuje na původní energii, s níž každá bytost vzdoruje
vtažení do hlediska totality. Řeč je především „vůlí říci svou jinost",
nechat po ní stopu v duši druhého. Tvář druhého mluví o tomto původ
ním vzdoru každé bytosti, který na nás apeluje a zavazuje nás k solidari
tě. Člověk vždy zodpovídá za smysl tohoto vzdoru, který je tím
nejpůvodnějším v každé bytosti. To je smysl křehkosti, která k nám
hovoří v lidské tváři.
Tvář druhého odkazuje k tomu, co Levinas nazval „autrement
l'être": je třeba myslet z kategorií etiky, protože ontologie zcela propadla
moci vzpomínky na neexistující vlast, hledisku totality. Je třeba myslet
subjekt z biblických kategorií jako „péče", pietas, odpovědnost za
druhého, naslouchání a příbytek. Etika se tak stává místem autentické
„transcendence", kde člověk prolamuje hledisko totality. Dějiny Západu
jsou letem v kruhu nad příslibem hlediska totality: kdo chce skutečně
potkat druhého, musí se „utrhnout od dějin".
„Pomyslnou obruč", která nás drží v prostoru neexistující vlasti, lze
prorazit jen tak, že se naučíme naslouchat apelu naléhavějšímu než
pravda, apelu, který k nám hovoří v křehkosti lidské tváře.
5.
Derrida tuto „pomyslnou obruč", uvnitř které v roji krouží západní
lidstvo, označuje slovem „fonocentrismus". Chce tak zachytit nejzáklad
nější rys západní kultury, totiž privilegování hlasu na úkor písma: hlas je
původní vlastí smyslu, zatímco písmo jen místem jeho exilu. Pathos
rozumu tkví v tom, že nám slibuje přivolat smysl z exilu v písmu (littera
morta) do původní vlasti hlasu. Pojem „fenoménu" a „evidence" se odvo
zuje z tohoto privilegování hlasu: „evidenci" lze jen „prožít v sobě",
nikoli ji zachytit písmem, převést ji na nějakou formuli. Z rozdílu
hlas/písmo myslíme také rozdíl živé společenství/instituce: instituce je
vždy nepůvodní, znamená společenství v exilu neboli na odvozeném, ne
původním místě. Očekávání rozumem ohlášeného návratu smyslu z exilu
v písmě (v institucích) do pravé vlasti v hlasu (v živém společenství) tvoří
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rozhodující rys západní „psýché". Západní člověk miluje apokalyptický
tón své kultury, který mu neustále ohlašuje brzký návrat smyslu z exilu
v písmu do oblasti „mimo každé písmo" (každou instituci). Písmo tu není
vlastí smyslu, nýbrž jen stopou po něm, odsouvající smysl, jako cosi, co
teprve „nastane" v hlasu mluvících lidí.
Rozdíl mezi druhotností písma a původností hlasu zakládá západní
kulturu jako kulturu nepokoje a úzkosti před neautentickým. Samo pojetí
pravdy jako „přítomnosti", jehož osudnou moc popsal Heidegger, ovládá
ještě podle Derridy rozdíl mezi hlasem a písmem. Jestliže „smysl" se defi
nuje jako „původní přítomnost, rezonující v hlasu", kterou písmo jen
odsouvá na později, pak ovšem patří pojem „psané stopy" konstitutivně
k pojmu smyslu. Smysl je to, co zanechává stopu a co můžeme definovat
jen jako to, co každé stopě předchází. Člověk se proto setkává jen se
smyslem „již odloženým na později," tj. v písmu, v institucích. Pojem „fe
noménu", tak jak ho vypracoval Husserl, tvoří vrchol západního fonocentrismu: evidence zde není než „chvěním duše" nebo „vibrováním hlasu",
které se vytrácí, je-li zachyceno do nějaké formule. Zachycení smyslu
písmem pojímá Husserl jako technizaci a tedy jako ohrožení smyslu.
Západní věda pak představuje takové ohrožení, protože živý smysl na
hrazuje „formuli". Patočka resumuje Husserlovo pojetí krize takto: její
důvod třeba hledat ve vyprázdnění, posunutí smyslu, které sebou nese
nevyhnutelná, ale falešně vykládaná technizace. Technizace jako hrozba
je myšlena z půdy rozdílu mezi hlasem (původní vlastí smyslu) a písmem
(druhotné, odvozené vlasti).
Podstatu Západu tvoří vytlačování písma z vědomí, anulování materiálnosti znaku: pojem „ducha" se zakládá na kastraci písma. Všechny
pojmy západní kultury v sobě nesou její stigma. Kastrace písma, anulová
ní moci znaku, představuje nevyřčený fundament západního ducha: při
stihnout rozhodující západní pojmy při tiché účasti na této kastraci je
hermeneutický předpoklad každého porozumění Západu. Západní
kultura se určuje jako území, v němž znaky odkazují na „původní přítom
nost" smyslu, ale nesmí se vloudit na její místo, nahradit ji: mít moc nad
smyslem. Rozdíl mezi znakem (obrazem) a skutečností (smyslem) tvoří
hlavní téma západní kultury. Obrazy proto nejen odkazují na skutečnost,
která sama nikdy obrazem není, ale současně svou materiálností svádějí
člověka k tomu, aby zapomněl na rozdíl mezi obrazem a skutečností a žil
výlučně jen mezi obrazy — stal se fetišistou. Strach z moci obrazu patří
k našemu pojetí reality.
I v základě pojmu „logos" tkví tento rozdíl mezi stopou po smyslu
v písmu a plností, která se ohlašuje v nezachytitelném chvění hlasu.
Písmo je pouhým „doplňkem smyslu". A tento smysl určený jako
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původní přítomnost, nedotčená druhotností znaku, jako cosi „mimo
všechno písmo" a „za všemi institucemi", to je ona neexistující vlast, k níž
nás poutá platónský původ naší civilazace.
Apokalyptický tón pak ohlašuje brzký příchod poznání „věcí
samých", definitivně emancipovaného od vyprázdňující moci písma a in
stitucí. Avšak myslet znamená podle Derridy „číst" každý text tak, aby se
ukázalo, že smysl jako „původní přítomnost" za všemi znaky je ve skuteč
nosti něčím v textu, efektem stylu, důsledkem výstavby textu samého.
Takové myšlení není nějaká meditace, ale lstivá hra, která nastavuje pasti
slovům, aby v nich probudila neredukovatelnou mnohoznačnost a vy
svobodila je tak z komplexu kastrace vůči neexistujícímu „vně". Smyslem
tohoto postupu, který Derrida nazývá „dekonstrukcí", je prorazit apoka
lyptické pojetí pravdy a doletět konečně k břehům teplejších krajů.
6.
...a přišli k nám misionáři, protože se zhoršily mravy v.kraji...
a nakonec tak napravovali mravy, že museli zakročit četníci, protože
sociální demokrati dávali pobuřující otázky, ohledně vývoje člověka
z vopice, pak se pohádali, z čeho je slepice? no z vejcete! a z čeho je
vejce? no ze slepice, tak na sebe křičeli dvě hodiny volnomyslenkáři
stěma misionářema, až z posledních sil řvali, a z čeho je to první vejce?
a volnomyslenkáři řvali, z přírody a misionáři zase že to udělal Bůh,
tak si naplácali držky a zakročili četníci...

Takhle popisuje Hrabal podobu' kterou v devatenáctém století na
sebe vzal největší spor západních dějin. Zůstává v něm ale nemyšleno to
podstatné: jak se stalo, že idea lidskosti splynula s hledáním odpovědi na
otázku „co bylo první"? Lidé, kteří věří, že vědí „co bylo první", že znají
„princip všech věcí", „arché", se považují za „esenciální lidstvo" v tom
smyslu, že jen oni uskutečňují „ideu lidství".
Ideje těchto lidí platí pro celé lidstvo, nejsou jen výrazem určitého
lidského postoje. Pro Hussěrla je nejdramatičtější otázkou západních
dějin problém, „zda evropské lidství v sobě nese absolutní ideu a není jen
empirickým antropologickým typem jako Čína či Indie... V duchovním
smyslu k Evropě patří nepochybně britská dominia, Spojené státy ap., ale
nenáleží k ní Eskymáci nebo Indiáni jarmarečních menažerií či Cikáni,
kteří se jí neustále potulují". Tak mluví Husserl ve Vídni v roce 1935, kdy
už Hitler vyháněl z Evropy nejen cikány, ale i mnoho jiných „pouze" an
tropologických typů.
R. Rorty nazývá epochu sporu o to, co je první, epochou epistemolo
gie. Epistemologie postuluje podstatu člověka jako schopnost „zrcadlení
skutečnosti". Nejvyšší činností člověka je proto snaha dokázat, že jeho
názory nejsou osobní nebo sociálně podmíněné, ale výkony tohoto
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„zrcadlení skutečnosti". Každý se snaží prokázat, že ve svých názorech
„zrcadlí skutečnost".
Lidství a podstata zrcadlící skutečnost v člověku splývají, což
znamená, že ideje zrcadlené skutečnosti jsou v privilegovaném postavení
proti idejím „pouhých lidských typů" jako Eskymáci nebo Cikáni. Dějiny
Západu představují pokus založit jednání na zodpovědnosti před
„lidstvem jako takovým", t.j. před „esencí zrcadlící skutečnost", nikoli jen
před tím anebo oním jednotlivým člověkem. Západní lidstvo proto
netvoří jen etnický celek, ale rovnou lidstvo „zrcadlící skutečnost". Legiti
movat vlastní jednání znamená tedy vyložit je jako nutný důsledek této
odpovědnosti před lidstvem o sobě. Epocha epistemologie (v níž až příliš
často musili zakročit četníci, viz Hrabal) hledá pravidla platná pro
všechny pravdivé věty. Rorty dochází k tezi, že lidské promluvy nelze
nikdy převést (přeložit) do jazyka řízeného konečným počtem pravidel
tak, aby v něm byly univerzálně souměřitelné. Epistemologie tato pravi
dla, závazná pro věty „zrcadlící skutečnost", hledá. Její bludný kruh je
třeba prorazit.
V post-epistemologické epoše převládne hermeneutický postoj, pro
který kultura je konverzací mezi různými promluvami, nesouměři
telnými, neredukovatelnými na konečný počet společných pravidel.
V této epoše se žádným větám nepřipisuje privilegium „zrcadlit skuteč
nost" a nikdo nemá právo prohlásit se za „esenciální lidstvo", povýšené
nad „pouhé antropologické typy". Důležité je propracovat se ke zkušeno
sti, o níž se hledisko druhého člověka opírá: to není teoretický, ale prak
tický problém. Pluralita životních forem se nám otevře, naučíme-li se
konverzovat, procházet napříč jazykovou hrou, do níž jsme se narodili.
Epistemologie vzpomíná na Atlantidu, osvobodit se můžeme jen
tím, že se naučíme chápat společnost jako příležitost ke konverzaci, otví
rající nám přístup spíše k jiným životním formám než k důkazu, že naše
věty „zrcadlí skutečnost".
7.

Co znamená racionálně jednat v současné společnosti, kde každé
jednání je zachyceno v rozsáhlé síti specializovaného vědění? Kdo tu chce
jednat, musí být odborníkem. Jen specialista jedná racionálně, a proto
mezi ním a právem jednat existuje úzký vztah. Jednající člověk se jedná
ním integruje do společnosti, v níž žije, přispívá k udržení její formy nebo
k její změně. To předpokládá, že má sám nějakou rozumnou představu
o společnosti jako celku. Bez ní lidské jednání nemůže být racionální. Naši
dobu charakterizuje skutečnost, že specializované vědění nevytváří
žádnou rozumnou představu o celku společnosti, v níž jednáme. Důsled
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ky našeho jednání jsou proto stále více iracionální. H. Broch popsal tento
rozpad obecného ve svých „Náměsíčnících".
Na jakém vědění tedy založit představu o celku společnosti? Žádné
specializované vědění ji nemůže vytvořit a zaručit. Obyčejně předpoklá
dáme, že tato představa je zachycena v dílech filozofů a spisovatelů doby.
Je třeba studovat jejich díla, protože v nich se skrývá zdroj představy
o celku, která době vládla. Filozofickému nebo literárnímu dílu zaručuje
tuto zvláštní schopnost využití přirozené řeči. Umělecké nebo filozofické
dílo vždy znovu ustavuje její převahu nad specializovanými jazyky.
Patočka říká, že spisovatel je správcem životní celistvosti. Cím větší je
specializace a rozrůzňování vědecko-technické společnosti, „tím vyšší
potřeba kompenzovat a připomínat životní celek, celistvý vztah k univer
zu" (Patočka). Bez tohoto vztahu je lidské jednání iracionální „ve svém
celku".
V Gadamerově hermeneutické filozofii se tyto otázky kladou radi
kálně. Specializované vědění spočívá na „odcizujícím odstupu" od sku
tečného setkání s tím, co specialista chce metodicky poznat. Například
literární dílo se obrací nejpůvodněji k těm, kteří patří k určitému spole
čenství a mluví společným jazykem. Porozumění literárnímu dílu před
pokládá, že v nás již resonuje, že jsme ho na sobě zakusili jako účastníci
společné tradice mající vždy nějaký vztah k předmětu, o němž dílo vypo
vídá. Metodické zhodnocení díla, např. jeho estetických kvalit, tech
nických aspektů využití jazyka, jeho srovnání s jinými artefakty téhož
autora nebo s díly zabývajícími se stejnými tématy, je něco druhotného
vzhledem k resonanci díla v „obci". Co se skutečně děje v tomto původ
ním porozumění dílu? Čím se liší od každé specializované analýzy?
Ptejme se nejdříve, jaký je rozdíl mezi řečí a recitací. Nasloucháme-li
špatné recitaci, pocit trapnosti, který nás zavaluje, vyplývá z toho,, že
herec předstírá překvapení, ale my cítíme jasně, že ví, jaká odpověď přijde
na otázku, kterou svému partnerovi položil. Skutečná rozmluva naopak je
dramatická, protože sebou nese risiko, že se dovíme něco, co jsme vědět
nechtěli, že se prosadí hledisko, které změní od základu jak pojetí nás
samých tak i světa, neboř evidence, na které naše názory spočívaly, se pod
tlakem nových hledisek, prosazujících se v dialogu, „pohne". Skutečná
rozmluva sebou nese možnost, že ze sporu mezi různými hledisky
vznikne nová perspektiva, která přesáhne vědomí každého jednotlivého
účastníka dialogu. Toto nové obecnější hledisko nelze již vyhnat
z vědomí, nelze ho ani kontrolovat vůlí. Vědomí, které se stalo řečí, se
vymyká vědomé kontrole. Skutečná řeč znamená risiko „dovědět se něco,
co v mém vědomí nebylo předem dáno", a to nikoli jako novou informa
ci, ale ve smyslu základnějším: v dialogu se člověk mění díky zkušenosti
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o omezenosti svých hledisek. Hegel založil celý svůj filozofický systém na
této tézi: duch, který poznal své meze, je již překročil. Toto překročení
představuje jedinou skutečnou inovaci: člověk vidí sebe sama jako to, čím
už není. Jen tato proměna je myšlením. Heidegger cituje tuto Hegelovu
větu: „zalátaná ponožka je lepší než roztržená, to ale neplatí o vědomí".
Skutečnou řeč najdeme tam, kde se riskuje roztržení vědomí jako důsled
ku nového, širšího hlediska, které se v dialogu prosazuje. Gadamer
pojímá řeč jako hru: v každé hře vznikají možnosti, které nelze pochopit
z analýzy vědomí jednotlivých hráčů.
Chci ještě zdůraznit dva aspekty Gadamerovy hermeneutiky.
Za prvé: pravdu nějaké věty nebo nějakého postoje lze zachytit jen za
podmínky, že vtáhneme do řeči i tázání, které ji motivuje. Každá věta je
někomu určena a tvoří jednu z možných odpovědí na danou otázku.
Žádné větě nelze porozumět jen z jejího obsahu, protože její skutečná mo
tivace leží vždy mimo ni. Logická forma tohoto určení věty je otázka.
Každá věta (nebo čin) má své určení v tom, že je možnou odpovědí na
nějakou otázku. Kdo chce porozumět pravdě věty, musí se propracovat
k otázce, na kterou věta odpovídá. Jinak: musí i sám sobě položit otázku,
na níž chce věta odpovědět. Tato otázka zůstává ve větě samé nevyslove
na: lze ji nalézt jen tak, že překročíme její obsah. To však lze jen v napětí
skutečné řeči. Nejedná se tedy o to „rozumět bytí", ale „rozumět rozumě
ní jako způsobu bytí". Rozumění není nikdy výsledkem reflexe nad
obsahy vlastního vědomí nebo vědomí druhých, nýbrž výsledkem
způsobu bytí, které se nám otvírá ve společné řeči, této hře přesahující
vědomí každého z hráčů. Důležité je, že lidské jednání může být racionál
ní jen tehdy, je - li založeno ve skutečné řeči, tj. v risiku, že ve sporu hledi
sek se prosadí hledisko nové, obecnější, dosud neobsažené ve vědomí
žádného z jednotlivých účastníků dialogu. Tato racionálnost předpoklá
dá, že člověk integruje do svého života možnost dozvědět se i to, co vědět
nechtěl, neboli, že přijímá obecnější hledisko, které se ustavilo v napětí
skutečné řeči. Lze však ještě ubránit tuto skutečnou řeč proti invazi or
ganizovaných recitací, v nichž vše je předem připraveno?
Za druhé: pravda je vždy naší proměnou; člověk, který porozuměl,
se stává jiným. Pravda znamená především zkušenost a zkušenost zase
rozvrat svrchovanosti vědomí. Činy a věty, o nichž jsem věřil, že mi
náleží, se ukázaly jako odpovědi na otázky, které mi vnutila tradice, k níž
patřím. „Zkušenost pravdy" — říká Vattimo — „je událost, která promě
ňuje vědomí, posunuje ho a vyvrací". Člověk se vidí jako to, čím už není,
řekli jsme. Odstup, vlastní vědecké neutralitě, charakterizuje především
útěk před zkušeností pravdy, neboli před rozvratem svrchovanosti
vědomí, který sebou pravda přináší. Tento rozvrat je důsledkem váhy,
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které hledisko druhého člověka nabylo náhle v mém vědomí. To je ta
předem nepředvídatelná možnost, patřící k riskantní hře dialogu.
Krize „pozdní doby" se ohlašuje vyháněním skutečné řeči z míst,
v nichž kdysi přežívala. Komunita lidí spojených láskou k riziku, které
skutečná řeč sebou nese, je vytlačena na okraj společnosti. Na místo řeči se
všude tlačí předem připravené, metodické recitace.
Schopnost inovace, na níž racionální životní způsob závisí, je však
spíše ohrožena než obohacena informatizací společnosti. Tam, kde se vykořeňuje skutečná řeč, není možná změna, jen výměna. Nelze ani úspěšně
vzdorovat tlaku „předem připravených recitací" odborníků.
I pojem legitimnosti (Hegel: „Principem moderní doby je, že člověk
respektuje jen to, co se mu jeví jako legitimní.") odkazuje ke skutečné řeči;
na vztah mezi ní a vahou zákonů. Legitimní je jen takový zákon, který se
vystavil riziku skutečné řeči.
Gadamer odhaluje nehybnost moderních společností, zamaskova
nou nepřetržitým prouděním nových výrobků a názorů. Tato nehybnost
vyplývá z toho, že skutečná změna závisí na možnosti překročit své meze,
a tato možnost je dána jen ve skutečné řeči. Ale ta už dávno nemá kde být.
8.

Podle Havla je jedním ze základních znaků post-totalitních společ
ností to, že se odcizily svému historickému zakotvení v sociálních
hnutích, z nichž vyrostly. To ovšem platí i o společnostech post-demokratických, v nichž se veřejné mínění podřizuje specializovanému vědění.
Společnost se stává křižovatkou různých expertiz.
Sociální hnutí se vždy dává inspirovat nějakou naléhavou předsta
vou o celku společnosti. Tato představa se ohlašuje v literárních a filozo
fických dílech, nabývá stále více na přesvědčivosti a nakonec ovládne
celou epochu. Odtud onen zvláštní vztah mezi uměním a politikou, který
charakterizuje moderní dobu. Post-totalitní a post-demokratická éra se
vyznačuje naopak tím, že společnost nemá žádnou přesvědčivou předsta
vu o sobě samé. Není schopna žádné proměny z vnitřku: je vláčena technicko-administrativním samopohybem.
Na naší společnosti leží již dlouho stín sebezničující iracionality.
Všechny koncepce celku již dávno vyhasly jako „pouhé" ideologie nebo
„romantická poblouznění". Definitivně odešel z evropské scény marxis
mus, který interpretuje celek společnosti z pojmu výrobních vztahů;
vyhasla také liberální ideologie emancipovaného individua, jednajícího
podle svého nezávislého úsudku. Na čem by v pozdní době tato nezávis
lost měla spočívat, co ji zaručuje?
Pod náporem médií se rozpadlo také „veřejné mínění", nejvyšší in-
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Stance demokracií, kterým se musí podřídit všechna specializovaná
vědění. Znakem post-modemí společnosti je nemožnost prosadit před
stavu o celku natolik legitimní, aby obstála v náporu specializovaných
vědění, uznávajících jen svá vlastní kritéria.
Ve středu post-demokratických společností se prostírá vakuum;
nejviditelnějším důsledkem je sebezničující nerozumnost masové výroby,
denuncované ekologickým hnutím. Může přežít společnost, v níž jednají
cí lidé nemají žádnou představu o celku? Je vůbec legitimní a smysluplné
vzdorovat moci expertů a samopohybu specializovaných sektorů? Je tu
vůbec nějaká přesvědčivá alternativa?
Post-moderní filozofie interpretuje všechny představy o celku spo
lečnosti, vyvozené z velkých filozofických systémů, jako dědictví metafysiky a tedy jako vzpomínku na neexistující vlast. Nejhrozivější aspekt
těchto zděděných metafysických konceptů je pak idea řídícího aparátu,
pojatého jako „vyšší forma rozumu" bud'v podobě marxisticko-leninské
filozofie dějin nebo v liberální vědecké teorii řízení. V post-modemí době
není možný žádný návrat k filozofickým systémům, které nabízejí „hle
disko totality". Jak obstarožně zní dnes např. tyto věty z Kosíkovy „Dia
lektiky konkrétního": „Destrukce pseudokonkrétnosti se uskutečňuje
jako: 1. revolučně kritická praxe lidstva, která je totožná s humanizací
člověka, s procesem polidšťování člověka, jehož klíčovými etapami jsou
sociální revoluce; 2. dialektické myšlení, které rozpouští zfetišizovaný
svět zdání, aby mohlo proniknout ke skutečnosti a k věci samé...". Tento
způsob myšlení je dnes zcela nepřijatelný, ale nutnost nějak destruovat
„pseudokonkrétnost" specializovaných vědění tu zůstala jako naléhavá
a sdílená společenská potřeba. Na čem založit přesvědčivost představy
o celku společnosti, bez níž je naše jednání iracionální?
Základní motiv Kosíkovy slavné knihy je stále živý: porozumění
celku světa, distance vůči věcem a jednotlivým zájmům, která patří k ro
zumnosti, vyplývá z určité praxe, v níž si lidé navzájem nabízejí
příležitost k tomu, dát životu smysl, tj. integrovat své jednání do vztahu
k celku světa. Hledisko totality není proto žádné „hledisko" ve smyslu
něčeho, čemu vládne vědomí, ale jednou z možností pohybu lidského
životního světa. Post- moderní myšlení postuluje neprůhlednou společ
nost, kde žádné hledisko totality není dosažitelné. Existuje ale jakási
skrytá sféra, v níž se člověk vždy již nachází ve vztahu k celku společno
sti. Tato sféra je cosi praktického, určitý způsob jednání, který nás neustá
le proměňuje a boří všechny metafysicky založené představy o celku.
„Bližnost" jako sféra, v níž odpovídáme na apel naléhavější než
pravda, vepsaný „do křehkosti lidské tváře" (Levinas), je sférou zkušeno
sti, která rozpouští abstraktní hledisko totality inkamované řídícími
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aparáty. Praktické jednání nabízí i Derridova dekonstrukce apokalyptic
kého tónu naší kultury, tohoto neustálého očekávání příchodu „poznání
věcí samých". Dekonstrukcí organizujeme vzpouru materiálnosti znaků
proti duchovnímu významu, vzpouru potlačené mnohoznačnosti textu
proti hledisku totality, zakotvenému „vně textu". Praxí je i konverzace
lidstva, v níž nikdo nežádá pro své názory statut „poznání zrcadlícího
skutečnost" a nesnaží se podrobit řeč druhého univerzálně platným pra
vidlům. Sem vyústila Rortyho kritika epistemologie. A Gadamerova her
meneutická filozofie představuje vůbec radikální reflexi nad pojmem
„praxe". Praxe tu je napětím mezi možností jednat a situovaností ve světě
a v tomto smyslu charakterizuje každou živou bytost. Porozumění tvoří
pak zvláštní druh praxe, který spočívá v tom, že člověk zakusí na sobě
celek světa, k němuž se řeč vztahuje. Zkušenost zde znamená porozumět
tomu, že řeč nepatří mému vědomí, ale otázce, na kterou se odpovídá. Do
otázek je člověk situován. Pravda znamená tedy „stát se jiným díky
riziku, kterému vystavuje každého z nás skutečná řeč".
To jsou čtyři sféry původní praxe, která nás staví do vztahu k celku
světa a společnosti. Tento vztah nemůže být nijak přetvořen v teorii nebo
dán k dispozici lidem jako nějaké „vědění": ukazuje se jen v jednání
samém.
Vztah k celku, který se ustavuje v této původní praxi, přežívá
v pozdní době jen jako „skrupule", jako náhlá a racionálně nemotivovaná
vzpoura proti hlediskům, do jejichž spárů mě zavlekla má profese, má
specializace. Ekonom má náhle skrupule před devastovanou krajinou
a odmítá hledisko své specializace; vivisektor v sobě náhle pocítí bolest
mučeného života; před velkovýkrmnou kuřat se člověk náhle zděsí svého
odstupu od života v jiných bytostech, odstupu, na kterém podnik
funguje. Vztah k celku světa a společnosti se nám otvírá jen v této zkuše
nosti skrupulí. Naše čtyři sféry původní praxe jsou tak „cvičeními ve
skrupulích".
V poslední přednášce svého života postavil G. Bateson proti sylogis
mu aristotelské logiky tento svůj: „tráva umírá — lidé umírají — lidé jsou
tráva". Tak prý myslí často duševně nemocní. Lidé pozdní doby začínají
rozumět pravdě tohoto výroku. „Kuřata trpí — lidé trpí — lidé jsou
kuřata". Nazvěme jej „sylogismem skrupulí". Podle řecké tradice může
„logos" vládnout lidem, jen pokud se nacházejí ve stavu „anaisthesis", tj.
ve stavu lhostejnosti k tomu, co je smyslové. Kdo chce posluchače pře
svědčit, musí nejdříve prolomit tuto lhostejnost. Musí jim proto způsobit
„sladké zranění" (noson edeian), a vtáhnout je zpět do světa smyslů.
Skrupule jsou to jediné, co z této tradice zbylo. Jen skrupule ještě zraňují
a vracejí člověka celku světa.

Básník úzkosti
Bedřich Fučík
(Přednáška)
V Duši a díle vedl Šalda paralelu mezi Máchou a Březinou. Při dal
ším ohledávání vyklubala se paralela mezi Máchou na jedné straně a tak
řka celou českou poezií pobřezinovskou na straně druhé, mezi tím, co
„nic se nazývá", a mezi verši „zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku
mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu
zemi, zemi jedinou".
Toto vytčení dvou krajních opěrných bodů, mezi nimiž přelétají jisk
ry dramatu, je základním pocitem, ba samým uvědoměním existenční
hmoty české moderní poezie. Ovšem - obsah a kvalitativní vzdálenost
obou bodů se od případu k případu mění a vnitřní drama se individuálně
- individuálně básnicky i lidsky - utváří. Na plnosti a naléhavosti obou
komponent je pak přímo závislá intenzita básníkovy práce. Ztrácí-li se
jedna, neexistuje naplno ani druhá, zůstávajíc statická, bez dramatické ak
ce. Nejen Březina, ale především Deml, z mladých pak na prvém místě
Nezval, Zahradníček a Halas jsou aktéry tohoto dramatu českého duchov
ního života. U Nezvala to osobitě - osobitě po stránce kladné i negativní
zní takto: „Z hlubin k nebi / a z nebe k hlubinám / od konce do počátku
/ se přelévám. / A mezi věčným pohybem / náhrobek kolébky mé je
zem." V zrcadlové síni své velké skladby Nikde si Halas komplikovaným
popěračstvím s nesmírnou tvrdošíjností dobývá svého pocitu života
(„Znak jménem Nic jsem jinak obroubil") - a tam, kde Mácha říká vlast
atd., Zahradníček zdůrazňuje kolébku, dědictví. - U Máchy to nebyla jen
enumerace, nýbrž šíře obsahu, jímž podepíral zoufalství své nicoty, a dneš
ní básník si takříkajíc může vybrat, tu zužuje, tu určuje, individualizuje.
Pro všechny - poznamenané úžasem Máchovým - znamená země, vlast,
rodný kraj - abstraktně řečeno kult a zbožnění země - metafyzickou a
křesťanskou naději, jistotu nejbezpečnější.
Nehledíme-li ke všem ostatním atributům a individuálním rozdí
lům, hájí Máchovu bojovnou linii „nic - vlast" nejvíc Jakub Deml, i když
obsah obou složek je u něho zcela jiný. Tam, kde je u Máchy obecný zákon
zmaru a nicoty, do něhož se všechno propadá, beze smyslu a bez naplně
ní, aktuje se u Demla jistota, jedinečnost smrti, velké naplňovatelky a zá
věru, ba cíle života; tam, kde je u Máchy zoufalství, kyne u Demla přístav
naděje, jež propůjčuje smysl i všemu zde na zemi; tam, kde se Máchovi
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vyjadřuje filozofický proces, jde u Demla o základní životní akt, zaměst
návající intelekt jako srdce či především smysly. Tak je tomu i na druhém
pólu. Země, vlast Máchova je metafyzický pojem; rodný kraj u Demla je
hmotná, zcela určitá realita na dosah ruky.
Už z tohoto nárysu je patrno, že Deml, pokládaný za exotického ptá
ka na luzích české poezie - je z téhož hnízda jako fénix Máchův, že totéž
nebe se klenulo nad jeho dětstvím, že tytéž lípy kolébaly jeho úzkost, týž
vítr - jen o století posunutý vpřed - chladil jeho rozpálenou tvář. Pracuje
na díle odkázaném Máchou celému českému duchovnímu životu, je tra
diční, chcete-li, neboť spravuje dědictví; pokračuje, rozšiřuje je a naplňuje
po svém. Právě tím staví se dílo Jakuba Demla, tak zlomkovitě, a přece
svým druhem úžasně celé, do řady životní myšlenky české a pocitu nejsil
nějšího, nejslavnějšího a nejdramatičtějšího.
Naléhavost Máchova zoufalství je nesmírná, o to nesmírnější, že její
břímě utkvělo na srdci a intelektu básníkově nerozděleno mezi jiné, ne
sděleno, a pod nejprudším nárazem a v prvním přívalu tmy. Bylo třeba
velikého heroismu odvážit se sáhnout do nejžhavějšího nitra výhně; ale
nebylo tak možno učinit bez nebezpečí, holou rukou. Básníkův intelekt
dělá clonu abstrakce, oddaluje svět od nás, uhýbá do filozofického odstu
pu a mlžného oparu. Nejen záminkový děj, nýbrž samo jádro tohoto svě
ta se brání být uchopeno příliš zblízka, zpříma. Přemíra adjektiv,
nadlehčujících a lámajících substantiva, metafory jako „noci klín", „mra
ků stín", „zašlého věku děj", „věčnosti skleslý byt", „umřelé hvězdy svit"
atd. jsou výrazovými prostředky tohoto procesu.
U Jakuba Demla je naléhavost životní třeskutější, neboř zkušenost to
hoto srdce je nejen časově - o století - bohatější, je to naléhavost jiného ro
du, která se už nechce dát zdržovat abstrakcí. Naopak, statečnost tohoto
básníka má ctižádost sáhnout zrovna do středu žáru, chce se podívat ži
votu v tvář zpříma z distance bojové. Tento postoj, tato vůle pak je příči
nou, že svět Demlův stojí nesmírně blízko, takřka před našima očima:
„Proč mlčíš, ó Země? zanaříkal jsem jednoho dne pod letní oblohou. Za
šuměly borovice, pod květnatým břehem zacinkal potok, vyletěl pták, za
klátil se v azuru a jako mrtvá věc, kýmsi vyhozená, znovu padl do lesní
tmy. Daleko přede mnou, jako na nejhlubším dně země, pod oceánem
světla ležela louka, v popoledním slunci spaly vrby..." Anebo: „A dělníci
přešli a on tu stál, po levici západ a po pravici východ. Bylo, nebylo. Bylo
vlastně jitro, neboť dělníci šli do práce - a byl jako večer a soumrak. A po
levici na vzdáleném, ztrácejícím se svahu, svítila ta krajina: černá kleč a
sníh. Krajina čistá jako na japonském dřevorytu. Mlčenlivá. Mléko nadar
mo kvetoucí. Nějaká bílá paní před věky tu šla. A potom se stala nějaká
vražda. Jel svatební průvod na koních a byli přepadeni a do jednoho ubi
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ti. Mnoho písní a veselých hlasů bylo tu v několika minutách navěky uml
čeno. Stromy tu rostou tak pomalu, že se zdá, jako by nerostly vůbec."
Snad to nejsou příklady nejšťastnější, ale i z nich je patrno, že Deml
jako by se například vyhýbal adjektivu. To jistě má svou příčinu, zvláště
v české poezii. Rekne-li je, stává se to v případech nejnutnějších. Je to po
sedlost blízkostí, přibližováním, konkrétností, neboť slova adjektiva ne
mohou zasáhnout přímo pravdu životní a jádro věci. To je cesta
substantiva. Práce slova chce zde obsáhnout všechen život najednou, si
multánně, nikoli následně. Obsáhnout všechno najednou! Podle Březino
vy Modlitby večerní: „Ať všechno obsáhnu, všech cíle drah a cest, / co
vidím žít a mřít a růst a kvést a zrát." - Březina je génius spekulativní,
u Demla je to hra s ohněm v rukou dítěte.
Jako u Máchy dějstvuje nicota, u Demla bezpečí smrti. A jako je zá
kladním pocitem Máchovým zoufalství, je prvopočátkem a úhrnem Demlovým úzkost lásky. Úzkost, strach, že by se život mohl zastavit v svém
dění, v své tvůrčí práci a vůli, v svém snažení; úzkost, že lidem nezbude
času, aby naplnili svou úlohu tvorů božích, že v svém bloudění za pouhý
mi záminkami zapomenou na život pravý zde na zemi, jakož i po smrti.
Že pro nedostatek lásky a vůle k utrpení, které vykupuje veškeren nový
život, ztrácí už i povědomí skutečné práce životní, pravé podoby života.
Jaký div, že z této vystupňované úzkosti, která je přesně úměrná žíz
ni života, vidí básník nakonec zemi vymřelou a prázdnou, ale nejen lidé,
nýbrž i stromy, ptáci, květiny a zvířata podlehnou zkáze a propadnou
smrti, z níž nebude vzkříšení. I vody se vsáknou zpět do země, i vítr uleh
ne, slunce nebude a ničeho nebude, země zbude mrtvá, prázdná, lysá, vy
haslá.
Z tohoto základního a nad všecky ostatní převyšujícího pocitu úz
kosti rostou ony mohutné kreace země opuštěné, všeho života zbavené a
odumřelé. Znovu a znovu objevuje se, hlavně v první polovině Demlova
díla, tato vize v různých variacích a se stále stupňovanou hrůzou. Že při
chází tato představa především ve snu, je samozřejmé, neboť ve snu se
odehrávají a vyplňují nejtajnější obavy, ve snu se realizují děje a akty,
o nichž myslit s otevřenýma očima by se snad člověk ani neodvážil. Jen ve
snu se smí ta a ona katastrofa odehrát, jen ve snu se věci posouvají ze své
ho konvenčního místa. (Něco podobného děje se i u Zeyera, který prvek
snový a rozhodnutí snové uplatňuje dokonce i v dramatě a uvádí drama
do prudkého pohybu a velkých zvratů. Zeyer však ani děj, ani akci snu
nepředvádí.) Demlův sen není dějová vložka, která má něco jen posunout,
nýbrž sám cíl básníkova úsilí, Deml sen předvádí obsahově do nejmenších
podrobností, s nezaměnitelnou atmosférou. Je to jádro dramatu v próze,
dramatu, jehož ústřední figury bývají v různých situacích a okolnostech
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vždy především dva aktéři: autor sám a smrt v podobách velmi různých:
hned půvabných a lákajících, hned, a to většinou, hrůzných. Vždy znovu
je hrdina člověk-básník sváděn a ohrožován. Odehrává se tu takřka vždy
jen závěrečné dějství, konečná srážka. Hrůza, jakou se nepodařilo jako
slovesnou realitu evokovat žádnému českému umělci slova, je přirozenou
složkou těchto snů o neexistenci života člověka i země, neboť tato ztráta
existence, toť sama negace, sám děs, sám zmar, nicota a hnus.
Nelze se ovšem u Demlových snů spokojit nějakým konvenčním po
vídkovým dějem a stavbou; vkládá-li se do nich mimoumělecký výklad,
bude vždy násilný a nepřesný a povede k nedorozuměním. Hlavně však
odvádí od samé autonomní reality uměleckého díla. Sen Demlův je třeba
brát doslova, v přímém jeho významu. Pokud si někdo sen podkládá
vlastním výkladem, děje se tak stejným právem, jakým si posluchač pod
kládá jakýmsi dějem či výkladem Beethovenovu symfonii. Ba ani o výkla
du se nedá dobře mluvit, protože jde jen o nejsubjektivnější představu
vyvolanou hudbou. Stejně je tomu i u Demlových snů. Představa každé
ho čtenáře bude různá, na čemž nezáleží, bude tím jen potvrzena autonomnost umělecké reality zbavené jakékoliv účelnosti, která každé
umělecké dílo zabíjí. Toto slovesné dílo je jako strom, který také nedělá
nic, ale prostě je! Stačí, když umělecké dílo čtenáře jako realita uchopí a
nese.
„Svět sedí dosud na přímce," říká Deml v Prvních světlech, poodhr
nuje takto esejisticky něco z příčin své úzkosti o život. V této větě - jako
v tolika jiných - je shrnut všechen odsudek světa, který se mechanizuje,
zjednodušuje, zevšeobecňuje, uvádí na jednoho společného jmenovatele,
kterým by mohlo být cosi jako administrační zákon, podle něhož by vše
chen zmechanizovaný život průmyslu, techniky a obchodu šel snáze. Ale
tato cesta vede k potlačení života, jeho tvorby a bohatství, které existuje
právě tím, že nelze „uzákonit lásku", že nelze předepsat, kdy má větévka
stromu vypučet, jakým směrem má vítr dout a lidské srdce bít. Jenom lás
ka dovede vyvrátit život z jeho znehybňující lhostejnosti. Celý svět v své
příští existenci je opřen o lidská srdce, přestanou-li ta pracovat, zastaví se
všechen život a zhyne nejobludnější smrtí ze všech smrtí. Neboť smrt, je
jímž je básník věštcem, důvěrníkem a milencem, je veliké útočiště, posled
ní slovo života, jeho naplnění, jeho největší a nejsilnější jistota - smrt jako
nejvyšší spravedlnost, sama láska, její svrchovanost a vrchol; velká obroditelka života a jeho věčná stráž.
Vedle ní a takřka proti ní stojí smrt z nedostatku lásky, nepřítomnosti
lásky, rozklad, po němž je konec životu, po němž je jen tma, zánik, zmar;
nic.
A tak vidíme básníka, jak na jedné straně blahořečí smrti, dívající se
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na něho ze všech očí a ze všech věcí, které miluje, které znamenají život, a
jak na druhé straně proklíná nelásku, která neobnovuje, netvoří a neroz
množuje život, která znamená „neexistenci".
Zde narážíme u Demla - vyskytující se nám zde dvě podoby smrti,
z nichž jednu - pro Demla negativní - jsme označili jako neexistenci - na
velmi charakteristický jev: Deml jako by každý životní jev viděl v dvojím
lomu, ve stínu i v světle zároveň. Tato dvojlomnost pohledu není jen ve
vidění smrti, nýbrž opakuje se velmi zhusta i jinde, čímž Deml mýlí. Jed
na a táž věc má pak jinou významovou hodnotu. To je případ vizí příští
ho města, příštího života a země. Zde jsme u velkého rozdílu Demla od
Máchy. Deml usiluje umělecky a básnicky překonat dualitu světa. Mácho
va dualita je vystřídávána jednotou lásky, která až hmotně předvádí sku
tečnosti duchovní a naopak nadnáší hmotu, propůjčujíc jí právě jako
květině a zvířeti společenství života duchovního.
„-Upozorňuji čtenáře, že se pokouším říci mnoho najednou-" připo
míná sám básník pro chvíle, kdy ho vidíme plného lásky, modlitby, poko
ry, něhy, soucitu a milosrdenství - a hned zase plného zloby, záští, křiku,
spílání, hněvu a nevraživosti, kdy jeho zpěv a smích a radost jsou promíšeny slzami, kletbou, bolestí a stony a mlčením, neboť - nechtěje vytvářet
umění, nýbrž život, je jako strom, jako zvíře, jako vítr, jako kámen. Ve
chvíli, kdy nejvíc miluje, i nejvíc nenávidí. To je paradox lásky tvůrčí, jed
na a druhá strana téhož listu.
Láska je onen uzel, jenž je mostem mezi smrtí a životem. U Demla ja
ko u Máchy se naplňuje onen paradox, podle něhož právě ten, kdo vidí
nejpřesněji a nejnaléhavěji zmar a zánik, kdo vyznává svou oddanost smr
ti, je zároveň největším přitakavatelem života. U Demla tento akt je posu
nut dál, protože smrt i život jsou přesněji určeny, a obojí je uvědomělejší.
I zde pracuje onen paradox lásky, který čím více si uvědomuje svou prav
du, tj. křesťanskou existenci posmrtnou, tím více je přitahován zemí, kte
rá je mu údělem, ale i požehnáním a štěstím v utrpení: „Čteme o životech
omilostněných vyvolenců, kterak na otázku, chtějí—li zůstati již v nebi,
anebo ještě trpět v lidském těle na zemi, odpověděli: Trpět v lidském těle na
zemi." Právě ve chvíli, v níž se přibližuje smrt, vzývaná naplňovatelka,
přiblíží—li se život země nejblíž, krása jeho vod, ticha a vůní, žár jeho růs
tu, plameny stromů tryskajících vždy novou tvůrčí mízou jsou nejdražší a
srdce lidské je touto krásou sevřeno nejtěsněji a neodvolatelně. Ze je tato
krása spojena právě s utrpením, které je pak rovněž drahým? Neslyšíte
Máchu, když praví: Miluji květinu, že zhyne, miluji atd. Deml ovšem mi
luje květinu právě proto, že kvete a voní, zeje, ona rozptyluje jeho smutek,
z ní šíří se - překonáním tmy v kořenech - světlo. Jedním z vrcholů a vý
slednicí složitých procesů je pak soucit, pronikající každý počin básníkovy
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akce.
Jak velká je přítomnost smrti u Demla, dá se jaksi změřit právě na
Demlově vidění života. Kolik je básníků v Cechách, pod jejichž zrakem by
se rozhořela krása země a jeho tvorstva prudčeji, žhavěji, plněji, přítomněji? U Demla není už máchovská „země", „vlast" produkt spekulativního
myšlenkového pochodu a metafyzické abstraktum, nýbrž věc zcela kon
krétní, blízká, rodný kraj: „Láska k rodné půdě nemá základ materiálny,
nýbrž vysoce morálný a člověka nic tak nešlechtí jako ona. Zvíře nemá vlas
ti, má jen jesle a žlab a je mu lhostejno, v které zemi postaveno bude, ale
i ono, nemajíc toho vědomí, kotví podmínkami svého bytí v jistých oblas
tech a nedá se všude aklimatizovat, ještě věrnějšími půdě bývají rostliny.
Vůbec čím ušlechtilejší bytost, tím věrnější," říká Josef Holeček. „Každý je
na svém místě a to místo není určeno náhodou, nýbrž jako od věčnosti,
protože o něm nerozhoduje člověk, nýbrž krajina," doplňuje Deml, který
může právem říci o sobě - o hrdinovi své moderní pohádky - že čte „z ob
ličejů a z chůze lidí krajinu jako z mapy". - Určitá krajina byla svěřena to
mu či onomu člověku, aby na ní, s ní naplnil svůj lidský osud, aby obhájil
ve světě místo, které svěřil Bůh jeho lásce, práci, rukám, očím, aby je, je-li
sedlák, pomiloval svou prací, aby je, je-li básník, oslavil a zvěčnil svým
slovem a zpěvem. Každá krajina, každý kout sebechudší, každý kámen
porostlý jen netřeskem a mechem čeká na vysvobození, na vyslovení své
ho osudu pohledem a slovem básníkovým. „Řekne-li se ta a ta krajina,
praví se tím: to a to slovo." V každém pohybu trávy, v každém zasténání
vody, v každém zapípání ptáka či pohledu člověka jsou zakleta slova, vě
ty, které - dokud nebudou vysloveny - nebudou existovat v duchovním
řádu, nebudou naším majetkem a zhynou nezařazeny do velkého spole
čenství zástupů. „Jsem přesvědčen" - říká Deml přímo - „a vím, že každé
duši je určena jistá krajina, bez které nemohla by býti, tak jako, jsouc jed
nou stvořena, nemůže se zříci svého těla, třebas je po smrti na čas odklá
dá, a všechno, co se děje v lásce mezi milujícími, současně a snad mnohem
dokonaleji děje se v příslušných jim krajinách, které jsou jakoby jejich věr
ným lénem, protože láska, která by se nemohla opírat o něco hmotného na té
to zemi, o věci totiž viditelné, které se mění a rostou, neměla by práce a
ponenáhlu ztratila by i paměť svou." Básník je duší kraje, musí znát každé
jeho utrpení a sdílet se o jeho břemena. U Demla tento teoretický postulát
je splněn doslova a do písmene prakticky. Říká-li svému rodnému kraji:
„Všechna jeho místa jako by byla v srdci mém a já chápal polohu jeho ro
lí a strání, cesty jeho potoků a žlebů, význam toho osamělého javoru na
obzoru severním, názvy všech tratí, jeho jalovce, veverky, raky, záhnědy,
slídu, jahody a bylo mi zcela jasno, proč ta a ta věc jest právě na tom mís
tě, a nejen ta věc, nýbrž ta a ta událost, ta a ta cesta, to a to slovo: tak jako
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by nebylo možno naroditi se a žiti v tomto kraji a nebýti navěky odloučen
od jiné podoby, od jiné řeči a od jiného života," je to nesmírná oddanost
každým pohledem a činem naplňovaná. Žádný jiný kraj nebyl slovem tak
odlišen, tj. milován, tak oslaven jako kraj Demlův. Jiný básník svůj úkol
také takto nepojal a nerealizoval, protože jednak nikdo nezůstal svému
rodnému kraji tak věren, jednak neměl mohutnost Demlova básnického
pohledu. Málokde šlo odosobnění subjektu básníkova tak daleko jako
v tomto díle. Deml nemluví a nezpívá o krajině, o květech, o hlíně a kame
ní, což vše mísí dohromady, prostřednictvím jeho to kraj promlouvá
přímo. U Demla není popisnosti, protože se mluví zevnitř věcí, zevnitř je
jich osudu, radosti a utrpení. Být nedělitelnou součástí rodné krajiny, a
tím ovšem celého vesmíru je nejvyšší vůlí Demlovou, básnickou a přede
vším lidskou. Řekne- li: „I spatřil a pocítil jsem rány smrků, rozpolcených
drvoštěpy, a sténal jsem steskem břízy na osamělé pasece," přesvědčuje
celým kontextem svého díla, že to není jen a jen básnická metafora, nýbrž
hluboký lidský zážitek, že jde zde především o život. Vrcholem tohoto
sžití s ostatním tvorstvem je snad toto místo v Tulipánu v Mých přátelích:
„A rosť a kveť tak jako dřív, mé duše vidět není; lze umříti a býti živ a spát
až k probuzení. Já věru, věru dlouho spal, v svém zaklet jako bolu; chceš,
ustelu si opodál a procitneme spolu? A budu-li, jak ty, květinou, všechno
se rázem změní, a mnohé věci pominou, snad také utrpení. Noci svůj kalich uzavřem, bratrsky spolu sníce, že byla kdysi také zem, že však j í není více." A to
je snad vrchol jistoty o nedělitelnosti života zde na zemi, života, v němž
„slovo utajené zůstává břemenem nerozděleným", vrchol závratného čes
kého snu o sbratření všeho stvoření, utonutí v čase i prostoru, z nichž mizí
i země ustupujíc jedinečnosti definitivní.
Toto schéma nemůže být právo dílu, jež představuje jedno z nejkom
plikovanějších z celé české poezie a brání se vším být převedeno na jedno
ho jmenovatele. Je však snad patrno, že je to dílo, které je pevně zasazeno
v českou tradici poetickou, že ji po svém, nejvýš výrazně prohlubuje; že je
sice neobyčejně zvláštní svým rodem - kdyby nebylo, neexistovalo by ale že není nikterak podivínské a vykloubené. Není to jen tradice máchov
ská a březinovská, kříží se tu tradic víc jako v mohutném veletoku, sálá
jak cítěním, tak i výrazem až do baroka a dál, je spjato s celým křesťan
ským osudem Čech. Je to dílo mnohotvárné a nepřehledné; jednak proto,
že cílem jeho není umění, nýbrž život, jednak pro rafinovanost básníka
„eskamotéra, který mluví, aby se mu nevidělo na prsty", neboť je naplněn
studem. Je nepřehledné jako krajina, kterou sice s kopce můžeš obsáhnout
jediným pohledem, ale vstoupíš-li do ní, jeví se ti z každého kouta jinak.
Je nepravidelné, tj. nekonvenční, tak jako země, teprve zblízka rozeznáš
bohatství trávníku nebo kotrče mechu. Je srozumitelné podle zákonů
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hudby anebo tepu lidského srdce, ale nerozumí se mu, protože se nechá
pe, že jemnost je síla, že blasfémie může být pláčem a nejvyššť svoboda a vý
sada že se projevuje mlčením. A ž e projevem a výsledkem svobody, dobyté
svobody, je radost a smích, do nichž celé toto dílo po všech hrůzách vítěz
ně ústí.
Je hrozně málo pravdy například na Demlově františkánství. Deml je
naopak jak ve svých snech o smrti, tak ve zpěvu o zemi, tak v polemice
nebo vyprávění o prostých věcech zjev robustní, nejrobustnější z české
poezie. V žádném jiném díle není zaměstnáno tolik smyslů jako zde. Od
tud ona přemíra konkrétnosti, konkrétnosti, která znamená revoluci
v českém umění slovesném, revoluci ve smyslu vnitřním i formálním. Je
ho názornost uvádí české umění slovesné ve zmatek ne nepodobný tomu,
jejž svou ohromující abstrakcí na samém prahu české poezie způsobil Má
cha. Tato posedlost smyslů a konkrétností jako by chtěla dohonit a napra
vit dosavadní českou nedokrevnost, neurčitost, která nedovedla či bála se
pojmenovat napevno. Hle, jak Deml zachází s věcmi: „Byla již noc. Ote
vřel jsem si okno. Bouře dávno odešla, pršel drobný déšť a bylo bezvětří.
Tyto dešťové nitě kmitající jemným, ale neustálým rytmem za noci májo
vé mezi nebem a zemí před mým oknem jako by byly napjaty v rámu a ja
ko by se chvěly v neviditelných rukách, anebo jako by někdo postavil náš
dům na pravou vzdálenost od velikého hudebního nástroje přírody, šu
mícího důvěrnou písní - " Anebo: „Oblaka trčí mezi nebem a zemí jako
veliké, shnilé ryby, 'ovládající' krajinu morem. Slunce svítí, jen jako se
lesknou jisté černé předměty, patříme-li na ně ze strany; líce jeho, mdlé a
uvadlé, připomíná mi hnědou tvář onoho z mých bývalých soudruhů,
jenž měl nemoc ušní (běda, já cítím slunce čichem!), mohu však říci žluta
vě hnědou, nebo hnědě žlutavou, poněvadž o barvě a pleti takového obli
čeje rozhoduje vlastně a především mdlobný, nasládlý zápach vycházející
z takové choroby. Ano, takové bylo slunce. Ale i vítr, ač nejsvobodnější a
nejrychlejší, neuspěl se zachránit, zalknuv se puchem, a teď tu leží jak
s nervy a svaly popuštěnými, navždy už nepružnými, v řídké, nesoudržné hmotě svého ohromného těla. Voda v řečišti jest v nejvyšším stupni
rozkladu, do městské kašny stéká hnis pronikající všechny budovy, zvláš
tě pak zdivo klášterní." Stovky takovýchto nejkonkrétnějších sestupů do
nejtajnějších chodeb a štol tajemství samoty, smrti a hrůzy nesou dílo Demlovo: ale ještě víc snad je těch, které jsou modelovány tichem, soucitem,
jako například ona úžasná báseň v próze Utři si ručičky anebo toto: „Ona
tedy zpívala... Byl to hlásek kuřátka násilně oslepeného, které však necha
li na živě: stojí prostřed dvora a samotno, jen bázní řízeno, a my lidé ne
máme odvahy života ho zbavit, takového, ani dosti pokdy, abychom byli
stále při něm, ve dne v noci... Byl to hlásek pramínku vyluzovaný plaše
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v dutině lesního drnu na ulomené větvičce, zatímco nahoře prsa borovice
koupají se v slunci. Hlásek, jediné kvítko, chudobka v prstech sirotko
vých. Jediné světýlko jdoucí a prokmitávající kořáním noci."
Dílo Demlovo trčí takto z české literatury jako neohrabaný, mohutný
balvan plný hran, balvan s nesčetným vrstvením a průlinami. Jeho básnic
ká přirozenost je tak jedinečně silná, zvláštní a nevšední, že jsou v ní mož
né vedle sebe věci zdánlivě neslučitelné a rozpory nejpříkřejší: „Můj život
bude paradoxem nedobrovolným, jakým by byl všude jinde: sloučím nejvyšší s nejnižším, a vždycky bude moje radost rozdvojena - "
Je to bojovný dravec, ale má vábivost a úzkostnou plachost ptáka
„hrdla tak mámivého, až srdce usedá", jak řekl - je doma v oblasti ticha a
dovede produkovat i takové ticho, jaké je například kolem rostliny, když
v němé nehybnosti pije světlo sluneční. Má bezradnost a nemohoucnost,
úpěnlivost a základní naivitu dítěte, přitom však je v něm neméně silný
intelekt, který odkrývá nepředvídané spojitosti a protíná je do obecnosti,
a neméně mohutný a vichrný vzmach vášně. Je překotný jako láska; vzná
ší se ve vzduchu v rovnováze jako orel, náhle se vrhá střemhlav za svou
kořistí. Ne vždycky oslnilo básníkovy smysly pravé zlato, často vynese je
ho překotnost jen lesknoucí se plíšek. Je jako sama příroda vrstvená oby
čejným kamením a hlínou s vrstvami vzácnými, jako sopka vylévající
s ohněm i šlem. Nemá dostatečně uměleckého charakteru, který by spojil
a vyvážil svobodu a syrovost na jedné straně s kázní a výběrem na straně
druhé. I v tom je zase v jiné tradici české slovesnosti; napadá zde Vrchlic
ký anebo Nezval, s nímž má shodnou výbušnost, elementárnost imagina
ce asociující horečně body nejvzdálenější. Jeho „zpívající a tančící pero"
vrhá na papír první vidění a básník se k němu nikdy nevrací, jako kníže,
jehož bohatství jsou nepřeberná, jak je vidět nejen na jeho výrazu, v němž
nenávidí střední, konvenčně spisovatelské polohy, užívaje nejjemnějších
pianissim promlouvaných rty šípkových květů až do zběsilých forte, tak
na jeho větách, tu úsečných, tu se rozlévajících z řádky do řádky, ze strán
ky na stránku, jakoby paralelou k jeho žízni - se nemohly dosytit - až po
jednoduchý básnický záznam přecházející do bohaté stavebné členitosti
jeho próz, kde střídá a mění situace jako žonglér.
„Básník je ten, kdo vidí," říká Březina. „Básník je ten, kdo myslí
v obrazech," říká F.X. Šalda. Deml jako by spojoval obojí, když říká: „Sot
važe něco myslím, ihned to vidím." Dodá-li k tomu v dopise šaldovi: „Viděti jest - mezi námi - m íti," mohl by to být pořád ještě pochod
psychologický, ale složitost a smyslovost Demlova je taková, že například
cítí slunce čichem, nebo celým povrchem těla, pokožkou těla cítí blížit se
potmě přízrak. Jinde - ve stavu blaženosti - se nemůže upamatovat na
tmu. Jinde zase vidí i ve tmě a rozeznává cosi černějšího, než je sama tma.
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Deml dovede vyvolat takové ticho, že plným právem pak může říci, že je
slyšet „šelest slunečních paprsků", přičemž pojem sluneční je přenesen do
významu smrti.
Tomuto dílu pro jeho zvláštnost a horoucnost vnitřní nemohla stačit
dosavadní forma románu či povídky, ta byla úzká a zdlouhavá zároveň;
i vzniká tu próza mezi prózou románovou, básně v próze a prózou eseje.
Jen tato rozbitá a zase už naplněná podoba mohla unést bohatství životní
udržujíc a poutajíc jakžtakž v rovnováze celou tu výbušnost, překotnost a
naléhavost, prudkost vnitřní i expresívní. Jen v této podobě mohla se
uchovat jeho mnohotvárnost i bohatství, do něhož chodili dolovat jak
Wolker, tak Nezval, tak Zahradníček, Halas a Cep. A budou k němu cho
dit básníci další jako k Máchovi, neboť je to dílo především budoucí.

I

Magorův Jeruzalém
Ivan Jirous
(Edě Kriseové)
*

V .

L .

I I .

Zelení hájové naposled
zezelenají,
modré modříny naposled
zamodrají,
má lásko,
jako hory vroubící mou vlast,
jako hory svírající v náručí mou vlast,
ach, má lásko,
jako umírající v náručí
jako umírající v náručí,
má lásko, moje vlast,
jako vlast umírající mi v náručí
má, obklopená
modrými horami
Krásný vzhled je na ten Boží svět
ty modravé hory
v dálce temné doly
krásný vzhled je na ten Boží svět

Ž i v ý

r ů ž e n e c

Červené kuličky růžence
mezi prsty Ti proklouzávaly,
když jsem Tě pozoroval
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Zrnko po zrnku
jako písek přesýpající se v hodinách
klouzala zrnka Tvými prsty
Ty nemáš strach?
Já mám strach,
když Tě vidím,
pozoruje Tvé hbité prsty,
mezi kterými zrna asi - klokočí, z kterého
růžence kdysi
dělaly se,
divím se, že růžence
nemají tmí,
že z hladkých semen dělají je,
že místo tm y popíchání
sedí babičky, dámy, ani Kristova koruna byla z trnů,
ze šípků, jinak asi
jeho zmučenou hlavu stěží
by ozdobila
Má milá, promiň
vím, že se modlíš pravdivě, čistě, věrně asi
kuličky růžence proklouzávat si skrz
dlaně necháváš
Promiň
*

(Vlastovi Třešňákovi)

Tak tiše,
jak se pohybujou jehličky jedlí,
tak tiše se snad na světě
neděje nic.
I
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Tak tiše,
jak zašelestí uschlý pergamen,
s oslíma ušima - ne z
oslí kůže,
tak potichu - šelestivě snad na světě nezní nic.
Dorian Gray
se dívá do zrcadla
a vaky tuku,
vrásky kůže
jak země rádlem zbrázděná
mu připadá,
a přeslech není nutný ani,
záměna není nutná ani,
a přeslechnutí v zaslechnutí neslyšeného nezní ani
Hynku!
Jekylle!
Viléme!
Hyde!
Jarmilo!
*

I .

Laskavá náruč
Ubohého Tě k sobě
Boží přivinula
Obolavělého
Milostí
Item
Radostí zahrnula
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Jásaly zástupy andělů
I archandělé
Řekl přece
I tento nejmenší z nás
Spatný možná před vaší tváří
Tolik mě oslavil
Ejhle
*

I I .

Láska pak ubohého zahrnula tolik, že slzy utrpení
Utopením mu hrozily, že
Boží náruč
Obolavělému
Milostí tolik otvírala se
I
Ráj mu nabízela
Já tě nevydám té sběři
Ibiškem zastíním Tě,
Řekou ochladím
I sám Ti nabídnu kousek svého
Štěstí
Tady před ním
Ejhle

I I I .
Louskáček ořech drží pevně
Ukořistěný v náruči
Běda skořápce, která
Ochotně neotevře se
Milosti
Item
Ráně v ní zející nepomůže
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Jamku vyhloubit ve skořápce
I přelít
Řeku skořápkou do řeky jiné
Item
Štěstí v dlani
Té dlani druhé nepodat
Ejhle
*

Do Jižní Ameriky
umístil orchideje
divoké žhavé
po stromech pnoucí
nám dal vstavače
tiché
klidné
v mokrých místech
Hada
ovinul kolem stromu
A Evu nechal svlečenou
jenom v ráji
I když bychom někdy
potají
jako v ráji je vidět chtěli

Ten který se odvalil na bok
aby Ti uvolnil místo k spánku
možná miloval Tě víc než já
Ten který poodstoupil
pod křížením klenby
abys uviděl monstranci
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již stejně on rád by uviděl
možná miloval Tě víc než já
Ten který roztlačil Tvoji loďku
a se sandály a lýtky mokrými naskočil
za Tebou
možná miloval Tě víc než já
Možná
*

Naděždo, milá,
Osipe,
před chvílí jsem přišel domů
do malého domečku a z pánve jedl jsem
vajíčka
Vzpomněl jsem si, jak Tě zatýkali
a poslední vajíčko přikoulela Tvoje Naděje k Tobě,
Bože můj, ohlédl jsem se do otevřených dveří Špajzu,
kde na policích jsou konzervy fazolí,
pytlíky mouky,
sardinky,
čočka,
ach, Osipe, který se na mne díváš,
můžeš mi odpustit, že mám co jíst?
Odpouštíš mi, že mám co jíst?
Odpouštíš mi, že jím,
umlkly lesy,
kolem Panny Marie Olšanské vytvářejí smetiště,
pomněnky
a rozrazil modrý jak oči Panenky Marie,
modrý jak její plášť,
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modrý jak můj pláč
tichý nad tím, co jsem začal říkat z počátku
této básně, jejíž začátek jsem zapomněl,
modrá, moje milá modrá jak řeka,
studená
voda
*

Vějířem se rozvíjela
sledována očima lásky,
kartami v rukou se rozdávala,
vlhká,
milovaná,
ovanutá vějířem po milování,
knihou se rozvíralo
její místo
pod temným,
vítr listoval jejím
místem
pod temným,
milováním

J .

K .

Zlatí satané
střásali listí
osik, limb, topolů
a lip,
na každém listě urputně se držel
bleděmodrý, závistivý
cherubín,
zbledlí motýli
z žebříku sklepávali

I I .
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příčle pelu
na záda žab
nože tupě čněly k hrotům věží
*
(T. S. Eliotovi)

I .

Duben je nejkrutější
z dálky slyšet chvění dubového bubnu
třesení,
čert okusuje listy,
Jan Werich drží ho
v náručí
kdyby Ezra z mrtvé země klíčil,
k zasmání není
Tomáši
rány k prstům ponoření,
prach k posypání
V přesýpacích hodinách
neklidně zrníčka se vrtí
I I .
Přišel jsem spát ne s tou,
kterou mám rád,
s jejím umírajícím
tam, kde se střídám
v střídavém loži
s tou
Uviděl jsem kočku
s modrými obrysy,
s ocasem spleteným v preclík
Tak
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dává Pán najevo zavinutí
Musím si vyhledat v Agrippovi
symboliku čísla osm
I I I .
Vrtí se sypátko nedočkavé
nezaschlého inkoustu
nemohoucí se dočkat
Milostný dopis k
odeslání Ti chystám,
milá,
sedící klidně před zrcadlem
s očními stíny
Ach,
umbra, siena pálená,
caput mortuum
Nepolíbím Tě
olizuje známku,
olizuje známku
Tě nepolíbím
nepokoušeš mě svými rty
po straně zoubků známky
Zbytek slin zasypu
sypátkem nedočkavým

Možná že ten, který Ti ublížil,
zapomenul na utrpení, které
Ti způsobil dřív,
než ozvuk toho ublížení,
které vyvolal,
jako skleněná tříšť dolehl
k němu
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Pak
z magnólie bílým utrženým
květem ošetřil si ústa
*

Daleko je ta tvého jména
A miloval jsem ji bezejmenná
Nikým nemilovaná teď možná
Au
*

L .

R .
(Filipu Topolovi)

Věc podivná děla se v povětří
Lady Godiva rybu držela
v náručí
rozpuštěnými vlasy
laskala lesklou rybu asi
Rolety v oknech stažené
za nimi v dusnu nedýchající
ani prstíčkem díru netroufající si
vyšťourat a jen si
klekali k modlitbě za svou paní
Tolik šupin ryb k spočítání
a tolik zlata slunce na nich
Podivnější stalo se pod zemí
macarát samá skvrna bledá
ze svého lože vztyčil se před klekáním
koně uchopil do svých pracek
i s divnou vlasy oděnou paní
i s tam tou leklou v jejích dlaních

46

Most atd.

Však nejdivnější stalo se na zemi.
Otisky kopyt v blátě,
nad nimi
zbylý třpyt šupin opar chvěl se
šum křídel motýlích
kde pel se těžce snášel, padal
pel zrnko po zrníčku
zaválo otisk kopyt v blátě,
nad kterým opar...

Nemoha chřestit šperky,
šperháky zachrastím.
Zachrastím roštím,
zapálím klestí,
neštěstí znavené usedne osaměle
mi na ramena
Z lahve džin vyleze,
pohladí mne,
vydrží se mnou

M o d l i t b a

za

J a n a

S t a ň k a

I .

Tak když náš život do svých dlaní
ukládáš Ty a naše Paní
I I .
Nemusí být vyslyšena modlitba
chatrného,
ale přece se nedíváš na víru prosícího, než
na jeho prosbu se dívej,
oroduj za Jana Staňka, Pane!
Odpusť mi, že se zapomínám ráno modlit, a že
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když se ráno modlím, zapomínám na ty, za které se mám
modlit,
Pane Bože, Honza Staněk je zbit v předpeklí,
vymyslel sis ten díl předpeklí proč,
pro lásku Tvoji, Bože, sv. Huga z Lincolnu a sv. Huga Grenobelského,
sv. Bruna a všech dosud nepojmenovaných ve Valdicích
umučených
svátých, proč sis vyvolil Honzu Staňka za svůj nástroj?
Prosím tě, Bože, nenech zabít Honzu Staňka.
Prosímtě, pokud ho zabijí, přijmi ho do svého království
bez výhrad.
I I I .
K Tobě se obracím, svátá Panno,
protože nebylo slýcháno, aby ses od nás odvrátila,
kdož jsme Tě prosili o pomoc.
Všechna svá přispění a pomoci pro mne
vem zpátky,
za Jana Staňka prosím,
obklop ho svojí náručí,
ošetři ho svojí náručí,
svojí náručí ošetři ho, polaskej a zhoupej a
zaviň ho do své lásky,
přimluv se u svého Pána a Syna
za Jana Staňka
I V .
Nemusí být
vyslyšeny prosby chatrného prosícího,
za chatrnost může se skrýt nedbale prosící,
uvinuls mi oprátku z břečťanu zeleného pro
vyhnutí se prosbám:
Bože, osvoboď Jana Staňka, v peci ohnivé
roztav katry
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Ale chatrného prosba
vyslyšena nebude leda bys Bože odpustil mi

R o c k e r ů v

n á v r a t
(Věnováno Petrovi a Dagmar Kadleco
vým v upomínku na II. rockerský zájezd)

Konečně zase doma.
Zahrada zarostlá.
Kopřiva dvoudomá,
lebeda,
chybí jen otep indiga
na provaz konopný.
V maštali žíznivý kůň
a kočka sere v lilijích.
V kuchyni holka asijská
smutně a výhružně očima zablýská.
A v krvi líh.
Podáváš čertu prst
a on ti žere z ruky,
hlasivky odumřely v krku.
Jak moudrý Voskovec byl,
teprve teď opravdu víš.
Doma jseš tam, kde se oběsíš.

Kant v plamenech
Jan Benedikt
„Běda těm slabým tvorům, kteří se oddávají vidění,
jak se jim zamane".
(E. Canetti, Zaslepení, s. 65)

V září 1930 zaznamenala ve volbách do Reichstagu vedle komunistů
obrovský úspěch NSDAP — počet jejích mandátů stoupl z 12 na 107.
V letech 1928 a 1929 pobýval mladý Elias Canetti (1905) v Berlíně, na pod
zim 1931 dopisuje rukopis románu, vydaného o pět let později pod ná
zvem „Zaslepení". Původní název zněl Kant v plamenech. V roce 1981 byl
autor vyznamenán Nobelovou cenou. Málokdo věděl, o koho se jedná.
Cesta, po níž se roku 1933 vydává nesmírně vzdělaný a kulturní ná
rod, aby skončila úděsným nástupem epochy hrozby nukleární katastro
fy a sebezničení lidstva, vyvolává v člověku a nad člověkem obrovský
otazník: Jak je to možné? Co vyvolává tuto totální dehumanizaci člověka?
Jaké síly rozhodují o osudech národů? Kde jsou ty nejhlubší zdroje schi
zofrenie lidského ducha, který zapřahá rozum na obě protilehlé strany
káry života?
Canetti si ve své románové prvotině jistě tyto otázky nemohl klást.
A přesto na ně odpovídá. Po svém, ale odpovídá.
Historické události Německa koncem 20. a začátkem 30. let XX. sto
letí jsou vcelku známy. Jaká však byla duchovní atmosféra oněch let? Podí
vejme se na období 1927-1930, abychom alespoň v náznacích mohli
nahlédnout do vědomí intelektuálů, jehož součástí bylo i zjitřené vědomí
mladého Canettiho:
V literatuře vycházejí vrcholná díla na téma první světové války: A.
Zweig vydává „Spor o seržanta Gríšu" (1927), G. von der Vring „Vojáka
Surena" (1927), E.M. Remarque „Na západní frontě klid" (1928) a E. Glaeser „Ročník 1902". V té době se Th. Mann věnuje plně práci na díle „Josef
a bratři jeho", v r. 1930 vydává „Mario a kouzelník". S. Zweig vydává
„Zmatení citů" (1927) a „Josefa Fouché" (1929), L. Feuchtwanger svůj
„Úspěch" (1930). F. Werfel pak „Maturitu" (1920) a „Barbara aneb zkuše
nost" (1929). Hermann Broch v r. 1930 začíná vydávat svou trilogii „Ná
měsíčníci", ve stejném roce sedá k „Muži bez vlastností" R. Musil. Ve
Švýcarsku píše H. Hesse „Stepního vlka" (1927) a „Narcise a Goldmunda"
(1930). V Berlíně se kolem spolku proletářských revolučních spisovatelů
(1928) sdružují spisovatelé a básníci J.R. Becher, L. Renn, A. Seghersová,
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G. Lukácz, E.E. Kisch, kolem Piscatorovy scény bouří levicové umění, B.
Brecht píše text k opeře „Vzestup a pád města Mahagony" (1927) a pod
pořen hudbou K. Weila sklízí úspěch s „Třígrošovou operou" (1928). A.
Dóblin vydává „Berlín — Alexandrovo náměstí" (1928), L. Frank „Ochsenfurtské kvarteto" (1927), B. Frank „Politické novely" (1928), E. Kástner
vedle svých písní píše knihu „Emil a detektivové" (1928).
V roce 1927 zakládá ideolog NSDAP A. Rosenberg „Nacionálněsocialistickou společnost pro německou literaturu", rok před tím vydává H.
Grimm „Národ bez prostoru", později nejčtenější profašistický román.
V roce 1930 se nástup fašistické literatury stává zřejmější: je vydána „No
vá říše" O. Gmelina nebo „Víra v Německo" H. Zóberleina (1930) a hlavně
Rosenbergův „Mýtus 20. století". K tomu se nesměle druží zastánci tzv.
konzervativní revoluce, například W. Beumelburg svou „Clonovou pal
bou kolem Německa" (1929) a F. Schauwecker „Národním povstáním"
(1930). Nedaleko od nich končí tvorbu H. von Hofmannsthal svou „Věží"
(1927). Dále píše Ó. von Horváth („Povídky z Vídeňského lesa" — 1930),
C. Zuckmayer („Hejtman z Kopníku" — 1931), J. Roth („Zipper a jeho
otec" — 1928, „Hiob" — 1930), B. Tráven, L. Renn a mnohé jiné.
Neméně intenzivní byla tvorba filozofů. Převažují v ní dva filozofické
směry: fenomenologie a logický pozitivismus. Tak E. Husserl vydává své
„Přednášky k fenomenologii vnitřního vědomí" (1928)a „Karteziánské
meditace" (1930, něm. až 1949). M. Scheler vydává „Formy vědění a spo
lečnost" (1926) a posmrtně „Místo člověka v kosmu" (1930), M. Heidegger „Bytí a čas" (1927), M. Geiger „Přístupy k estetice" (1928), vychází
třetí díl „Filozofie symbolických forem" E. Cassirera o strukturách vě
deckého myšlení (1929), na jehož první díl z r. 1923 navazují estetické
myšlenky Maritaina či Panofského, N. Hartmann vydává „Filozofie ně
meckého idealismu" — díl druhý (1929). Kromě této linie se objevuje
kniha H. Driesche „Mravní skutek" (1927), psychologie pak žije dílem
S. Freuda, vychází také E. Kretschmer „O hysterii" (1927) nebo J. Jezowerova „Kniha snů" (1928).
Druhým centrem je filozofické hnutí kolem Vídeňského kroužku,
v němž byl v r. 1926 studován „Tractatus logico-philosophicus" L. Wittgensteina, a v r. 1929 se objevuje kolektivní dílo „Vědecké pojetí světa".
Navíc R. Camap vydává „Problém zdání ve filozofii" (1928) a „Logickou
výstavbu světa" (1929).
Neméně bohatá je tvorba sociologická. K. Mannheim vydává svou
„Ideologii a utopii" (1929), A. Schutz začal v r. 1927 psát první díl
zamýšlené knihy o životních formách a struktuře smyslu, aby po nesná
zích řešit některé problémy začal od počátku znovu a vydal v r. 1932 kni
hu „Smysluplná výstavba sociálního světa". L. von Wiese vydává v letech
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1924 — 1928 svůj „Systém obecné sociologie", A. Vierkandt je editorem
„Příručního sociologického slovníku" (1931), Th. Litt rozšiřuje svůj spis
„Člověk a svět" (1926), S. Landshut publikuje „Kritickou sociologii"
(1929), H. Freyer „Sociologii jako vědu o skutečnosti" (1930). Dále vychází
„Filozofická antropologie" B. Ghoethuysena (1931), „Obecná sociální
a kulturní psychologie" R. Můllera-Freienfelse (1930), G. Stielerovo dílo
„Jedinec a masa" (1929), R. Thumwaldovy „Reprezentativní obrazy
života přírodních národů" (1931), překlady L. Levy-Bruhla „Duchovní
život primitivů" (1927) a „Duše primitivů" (1930) apod.
Tento suchý výčet literární, filozofické, psychologické či sociologické
německé produkce několika málo let je již sám o sobě dostatečně přesvěd
čivou ilustrací nebývalé bohatého myšlenkového a duchovního vření. Po
kusme se ho doplnit obrazem tří zasedání „Německé společnosti pro
sociologii", jež byla vždy příležitostí manifestovat úlohu této vědy (ob
vykle se zahájení zúčastnili nejvyšší vládní představitelé příslušné země),
a konfrontovat sociologii s palčivými otázkami doby.
Páté zasedání bylo v r. 1926 ve Vídni, a již úvodem zdůraznilo sva
zek duchovního života obou německy hovořících národů. Hlavní téma
tvořil problém demokracie, v průběhu zasedání se však ukázalo, že vět
šina diskutujících hovoří spíše o krizi — o krizi demokracie, společnosti,
parlamentarismu. Ze sociologického zasedání se stala politická tribuna,
z níž několikrát padlo téma fašismu.
Obava před opakováním podobné situace vedla L. von Wiešeho a F.
Tónniese k tomu, že šesté zasedání (1928) uskutečnili na neutrální půdě
Švýcarska. Také další organizační opatření směřovala k tomu, aby se mi
nimalizovalo nebezpečí politických diskusí. Obě témata (konkurence
a migrace) měla být držena ve výhradně sociologických hranicích. I když
se to navenek podařilo, výsledky zasedání jasně prokázaly, že dochází
k oddělení formální sociologie, empirické sociologie a sociologie oriento
vané filozoficky a duchovně-historicky.
A tak se s jistým napětím očekávalo sedmé zasedání v Berlíně (1930).
Již termín byl zrádný — jen čtrnáct dní uplynulo od již zmíněných voleb
do Reichstagu. F. Tonnies také uvedl zasedání slovy, v nichž nebývalé po
četné účastníky přivítal „v hlavním městě tak těžce zkoušeného Ně
mecka". Důraz na význam sociologie, který se objevil v projevu státního
ministra pro vědu, umění a lidové vzdělání (sociologie je „syntetizujícím
orgánem vědy"), měl být prověřen i diskusí na hlavní téma „Tisk a ve
řejné mínění". Již v hlavním referátě C. Brinkmann napadl K. Mannheima, hlavního řečníka předchozího zasedání, za jeho „odrůdu historického
materialismu". I když se nakonec celá diskuse udržela mimo politické po
lemiky, přesto její vyznění bylo varovné: sociologie, proklamovaná hlavní
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mi postavami (především mocným von Wiesem) jako věda o skutečnosti, se
od této skutečnosti neustále vzdaluje. Tato roztržka mezi věděním a realitou,
proti níž vystoupili někteří sociologové (s kritikou sociologie jako kabinetního učení a produktu neznalosti společenských problémů apod.), byla
víc než symptomatická. Šlo o poslední řádné zasedání společnosti.
Proč jsem tato víceméně nudná fakta vlastně uvedl? Jak se to váže na
záměr ponořit se do literárního díla E. Canettiho? První hypotézou, s níž
k tomuto záměru přistupuji, je předpoklad, že „Zaslepení" tvoří součást
duchovního světa společnosti, která fakticky stála na rozhraní dvou per
spektiv. V románě tedy nejde o obraz společnosti (jakkoli typizovaný),
nýbrž primárně o výraz, o duchovní transformaci procesů, které stojí
v podhoubí životního osudu lidí i národa. A v tom se Canetti shoduje
spíše s filozofickým proudem vidění světa než s proudem literárním.
Konečně i Musil v „Muži bez vlastností" nebo Hesse ve „Stepním vlku"
použili pouze umělecké formy.
Druhou hypotézou, s níž přistupuji ke zmíněnému záměru, je před
poklad existence ne-vědeckého vidění obecných vědeckých a filozofických
problémů, jež je dáno právě umělcům. A to je zřejmě jeden z důvodů
obecné závažnosti, nicméně nízké publicity právě takových děl jako je
„Zaslepení". Román nelze studovat, ale nelze ho vlastně ani číst. Je veliký
svým viděním, je slabý svým hlasem.
Tyto dvě hypotézy ovšem vedou k závěru, že bez kontextu s filozo
fickým (a sociologickým, nebo psychologickým) hnutím doby, v níž
Canetti psal, nelze román v jeho intenci postihnout. Jde o paradox „histo
rizujícího" přístupu: bez kontextu s duchovním (tedy především filozo
fickým) hnutím doby nelze analyzovat dílo, které samo je součástí tohoto
hnutí, ale současně toto hnutí vidíme už dnešníma, nikoli tehdejšíma
očima. Jde o paradox věčné aktuality filozofie (a vědy) a aktuální věčnosti
uměleckého díla.
A ještě jeden problém zde vzniká. Sledovat Canettiho text pouze
v kontextu duchovní produkce doby, v níž vznikalo, je víc než zrádné.
Husserl v „Karteziánských meditacích" řeší problém nastolený Descartem; Wittgenstein je důsledným nástupcem D. Huma a J.S. Milla; z filozo
fického kontextu přelomu 20. a 30. let nelze eliminovat vliv
Schopenhauera (svět je má představa), Nietzscheho, Bergsona (třeba
u Schutze) a jiných. S tímto vědomím je třeba pracovat, ale současně také
s třetí hypotézou, podle níž duchovní produkce určité doby je kvintescencí historického myšlení relevantního v této době (a snad — i když
s otazníkem — i pro tuto dobu). Konečně zbývá přičinit ještě jednu
poznámku: Uvedený postup je použit pouze pro tuto příležitost, nelze
v něm spatřovat obecnější metodu přístupu k literárnímu dílu. Jde jen
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a jen o Canettiho „Zaslepení".
Román je příběhem profesora Petra Kiena, vědce — sinologa. A jed
ná se v něm o obecnější „příběh" vědce, vědy, vědění — jako reality a mý
tu. Jeho symboly jsou: hlava, knihy (knihovna) a oči — tedy tvůrce,
materie a nástroj. Protihráčem je pak svět, a to v ambivalentní podobě —
svět mimo svého spolutvůrce (1. kapitola „Hlava bez světa" a 2. kapitola
„Bezhlavý svět") a svět totožný se svým tvůrcem (3. kapitola „Svět v hla
vě"). Tento svět mimo tvůrce representují postavy, které jsou nositeli ty
pických sfér a vlastnosti společenského života: materiálním egoismem
Terezy, zahaleným do symbolu sukně; manipulátorským megalomanstvím Fischerleho, označeným
symbolem
hrbu
(deformace);
služebnickým ochranářsťvím brutálního domovníka Pfaffeho (symbol
pěsti) a konečně velkým a úspěšným „hercem života", ale současně
novodobým Buddhou — Kienovým bratrem Georgesem. Celý zbývající
svět zaplňují postavy, které jsou životním prostředím těchto ústředních
typů.
Logika výstavby románu sleduje tři nejzávažnější kroky filozofické
a sociologické analýzy vědění:
1. krok (hlava bez světa) — problém autonomie vědění a tedy jeho
odtrženosti od všední každodennosti, od „přirozeného předvědeckého
světa života" (Husserl);
2. krok (bezhlavý svět) — problém racionální účelnosti všední zkuše
nosti, tvořící svět kolem nás, avšak zbavený reflexivního vědomí;
3. krok (svět v hlavě) — „vyřešení" rozporu autonomie vědění a žití
prostřednictvím zkonstruovaného světa.
V těchto třech krocích se koncentruje problematika vědy a vědomí —
a to od úrovně metodické až po úroveň praktické implementace. Jde
o schizofrenii racionality a racionálního poznání, kterou z jedné strany
řeší logický novopozitivismus (oddělení vědění o reálném světě, které zís
káváme vnímáním a pociťováním, od formálních, axiomatických formu
lací tohoto vědění), z druhé strany pak fenomenologie (především
pokusem odhalit cestu k překonání naivního objektivismu vědy, který
vyrůstá z evidence všední zkušenosti).
K postižení autonomie vědění (vědy) je postava Petra Kiena tím nej
vhodnějším, jakkoli krajním případem. Ba právě proto. Navíc se v jeho
práci sinologa prolínají vlastně dvě intelektuální činnosti — jako sinolog
spojuje vědeckou a literární práci, současně pak představuje tu „nejčistší"
metodu, jíž je hermeneutika: ona je zdrojem pravého vědění, neboť— a to
je několikrát zdůrazněno — se zaměřuje na rekonstrukci poznání. Samo
vědění je pouze odhalováním smyslu již poznaného. A právě zde lze vi
dět sepětí s filozofií, neboť „filozof si uvědomuje mnohem víc než vědec,
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že otázka významu je důležitější než otázka pravdy". (A. Pap, 1962, s. 4).
Metoda, jíž Kien vědecky pracuje, plně odpovídá představám, jimiž
hermeneutika vlastně potvrzuje Hegelovu větu „co je skutečné, je rozum
né, co je rozumné je skutečné":
Bezpočet textů mu vděčilo za rekonstrukci. Na poškozených nebo
zničených místech prastarých čínských, indických i japonských ruko
pisů jej napadlo tolik kombinací, kolik se mu zachtělo. Druzí mu je zá
viděli, on se musel bránit jejich nadbytku. S úzkostlivou obezřetností,
po měsíce trvajícím zvažování, až zoufale pomalu a s krajní přísností
vůči sobě samému docházel ke konečnému názoru na jediné písmeno,
slovo nebo celou větu teprve tehdy, až si byl jist, že je nenapadnutelný.
(s. 17)

Jak si spojit tento postup s postupem, při němž konstrukce reality je
založena na předpokladu, že realitu netvoří jen existující síť předmětností,
nýbrž široké pole možností a alternativ skutečnosti, odhalitelné pouze
analytickým rozumem, tedy rozumem zcela oproštěným od všech před
sudků, jimž podléhá všední interpretující rozum. Svět se Kienovi stává
světem textů. Kienova obezřetnost je projevem nejistoty poznání. Na ji
ném místě — při obrazu světa — uvidíme, že naopak všední rozum je zba
ven pochybností.
Vlastním světem P. Kiena je svět textů (knih). Když je tedy zbaven
vlastní knihovny, buduje si knihovnu ve své hlavě a nosí ji s sebou. Kni
hovna je jeho domovem, je „nejlepší definicí vlasti". Ohrožení světa je
spojeno s hrůznou představou pálení knih, kterou Kien připomíná ve
svém vášnivém proslovu k vlastní knihovně (o pálení knih v Číně v r. 213
před n.l.) a která se mu vrací ve snech — straší ho při pohledu na velkou
zastavárnu Terezianum s oddělením knih — a která se nakonec mění
v děsivý závěr celého dramatu.
Kien věří v moc textů.
„Lide můj", oslovuje své knihy, „nepřeceňuj sílu nepřítele! Zmač
káš ho k smrti svými literami, tvé řádky nechť jsou kyji, jež se jako kru
pobití snesou na jeho hlavu, tvá písmena olověnými koulemi, jež se mu
pověsí na nohy, tvé desky pancíři, jež tě před ním ochrání! Máš tisíc lstí,
abys jej zlákal, tisíc sítí, abys jej lapil, tisíc blesků, abys jej roztříštil, ty
můj lid, síla, velikost a moudrost tisíciletí, (s. 86)

Leč očekává jej první rozčarování: tento „jeho lid" není jednotný, jed
ni odmítají bojovat proti společnému nepříteli po boku druhých, mají vý
hrady proti postupu...
A to je první předzvěst tragédie. Na hlavu, žijící ve světě knih, dopa
dají údery z jiného světa a v plné síle ničí svět kolem knih, svět každoden
nosti, který si Kien doposud tak skvělým způsobem transformuje
a interpretuje.
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Hned na prvních stranách Canettiho díla je v působivé zkratce tento
proces postižen: Kien si nevšímal lidí. Jednou, když chtěl přejít rušnou
ulici, „kdosi na kohosi zavolal: 'Můžete mi říci, kde je tady Mutstrasse?'
Tázaný neodpověděl. Kien se podivil; na veřejné ulici byli kromě něho
i jiní mlčenliví lidé. Nezvedl oči, ale poslouchal. Jak bude tazatel na
mlčení reagovat?" Hlas opět a opět žádal o odpověď, druhý mlčel. „Kien
ho pochválil. Mezi tisíci jeden charakter, který odolává náhodám". Scéna
se vyhrocuje, dochází na urážky, výhrůžky, napadnutí. „Ten druhý, ten
mlčící charakter, který udržel jazyk na uzdě i ve hněvu, byl Kien sám",
(ss. 15-16) O něco později si Kien tuto scénu reprodukuje, a jeho hněv
proti opovážlivci, který ho oslovil, narůstá. Zapisuje si ji do zápisníku
s nápisem Hlouposti:
V Mutstrasse mě potkal člověk a ptal se na Mutstrasse. Abych ho
nezahanbil, mlčel jsem. Nedal se odradit a zeptal se ještě několikrát;
jeho chování bylo zdvořilé. Náhle padl jeho pohled na tabulku s jmé
nem ulice. Uvědomil si svou hloupost. Místo aby se však co nejrychleji
vzdálil, jak bych v jeho situaci učinil já, poddal se bezuzdnému hněvu
a nejhrubším způsobem mi spílal. Kdybych nebyl šetřil jeho, mohl jsem
sám sobě ušetřit trapnou scénu. Kdo byl hloupější?

Toto odtržení dvou životních sfér — světa vědění (vědy, textů, knih)
a světa každodenní zkušenosti — je zde představeno jako schopnost in
terpretovat všední (přirozený) svět a jednání v něm v intencích vědění,
nikoli praxe. Rozkol obou světů znamená, že nejsou schopny najít společ
nou řeč. Význam události je pro obě strany jiný. Věděním si svět konstruu
jeme, jednáním svět žijeme.
Setkání s náhodným chodcem je pouze epizoda setkání se světem,
avšak trvalé soužití s Terezou je jeho modelem. Kien ve svém výlučném
a uzavřeném světě vědy zaujímá ostrou distanci od ostatních „barbarů",
i když ho někdy „udivovali lidskými výroky" (s. 40). Považoval to —
v souladu se svou vědeckou metodou — vlastně za náhodu, s níž se musí
počítat: z tisíců vyslovených slov jen několik má smysl. A tento záblesk
smyslu, tedy oné intence slov, která odpovídá jeho konstrukci světa (vě
dění), se stává orientačním bodem jeho vztahu k okolnímu životu.
Tereza třeba praví „Prosím pěkně, taková knížka má nějakou hod
notu!" A Kien vzápětí uvažuje:
Neřekla „cenu", řekla „hodnotu". Měla na mysli vnitřní hodnotu,
ne cenu. A on jí vždycky mlel o kapitálu, který je v jeho knihovně
uložen. Tato žena jím musí pohrdat. Je to velká duše... (s. 41)

Radí se se svými rádci z knih. Je rozrušen a zmaten.
Její způsoby jsem znal, na její pohnutky jsem nepomyslil... Dopu
stil jsem se velké chyby... Tato chyba bude napravena... Vynahradím jí

56

Jan Benedikt

Most atd.

osm ztracených let. Ožením se s ní!

A následuje racionalizace tohoto rozhodnutí, racionalizace, založena
na takové interpretaci všech projevů chování této primitivní ženské, která
svou intencí odpovídá Kienovu světu (péče o knihy).
Tragédie nastává. Svět se rozpadá. Kienova věda jako soubor „ideál
ně významových jednotek, jejichž logickou idealitu určuje jejich telos,
jímž je 'pravda o sobě'" (Husserl), začíná podléhat světu, jehož účely jsou
— jakkoli se pokouší Kien jejich intenci se svým účelem sjednotit — od
lišné. Fenomenologické pojetí vědy ukazuje na vztah obou rovin jinak než
Canetti. Husserl zdůrazňuje, že „vědění o objektivním vědeckém světě je
založeno na evidenci předvědeckého světa... Vytrhneme-li se ze zahlou
bání do svého vědeckého myšlení, zjišťujeme, že my vědci jsme přece jen
lidmi, a jako lidé jsme složkou přirozeného, stále pro nás jsoucího a usta
vičně předem daného světa, takže celá věda se s námi posouvá do sféry
pouze 'subjektivně relativního' předvědeckého přirozeného světa"
(Krize... 152). Canetti ukazuje negativ takto pojatého vztahu. A používá
všech prostředků k tomu, aby tento negativ byl co nejostřejší. Proto sle
duje v krajních polohách tento přirozený svět jako způsob vidění, jako
manifestaci subjektivního účelu a interpretaci podle osobního smyslu. Te
reza svět kolem sebe nevidí, nýbrž si ho vykládá, tvoří; ona si ho také kon
struuje. Na jejím vztahu k prodavači nábytku Canetti ukazuje, že sám
nábytek — původní cíl jejího jednání — se mění v prostředek k dosažení
dalšího cíle, který si již vytváří, vymýšlí, konstruuje (a v představách kres
lí) jako možnost žití, již je třeba realizovat. Svět se pro ni stává účelovým
plánem. Z koupě nábytku se stává prostředek získání prodavače, onoho
„interesantního člověka", pro kterého naopak ona („milostivá") se stává
prostředkem k prodání nábytku. Střetnutí zájmů a tedy dvou výkladů
světa, tato specifická interakce, je vlastním zdrojem sociálního napětí me
zi oběma stranami, z nichž každá interpretuje roli toho druhého v inten
cích vlastního zájmu a účelu. Smysl jednání — a tedy smysl světa, jak je
viděn — je deformací světa. Tento moment odcizení je Canettim několika
násobně zintenzivněn důrazem na sebeodcizení samotného člověka všed
ního dne. Tereza, tento nanejvýš krajní (primitivní, negramotný, pudový,
ale svým účelovým a cílevědomým chováním racionální) typ, nakonec
přistupuje k sobě samé jako k odosobněné, subjektivity zbavené bytosti,
která jakoby nejednala vlastně ve svém zájmu, ale nad-osobně. Proto o so
bě často hovoří ve třetí osobě, stejně jako o druhém: „Musím muže," říká
svému muži Kienovi, „připravit na ty ceny. Jinak by se polekal, kdyby
žena chtěla najednou tolik peněz" (s. 46). Podobně je posuzován trpaslík
Fischerle.
Tedy oddělení „hlavy" a „světa" je dvojnásobným oddělením dvou
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světů: světa již hotových textů, které je nutno pouze na některých místech
dotvářet rekonstrukcí (vedoucí k „pravdě o sobě"), a světa účelů, které
určují význam a tedy jsou zdrojem konstrukce viděného. Domluva mezi
oběma světy není možná. Jejich vztah se řeší mimo sféru vědění — akcí,
činem — a tedy koneckonců fyzicky.
V této souvislosti je důležité zastavit se u prostředku, který umož
ňuje kontakt se světem — u Canettiho v koncentrované symbolizované
podobě očí. Pro Kiena jsou oči tím nejdůležitějším projevem vidoucího
vědění: kdyby oslepl, musel by spáchat sebevraždu, neboť by nebyl scho
pen číst texty. Ale jak so postupně dostává do vleku světa mimo knihy,
mění se mu oči v nástroj nevidění, učí se žít poslepu. Teprve tak se zmoc
ňuje světa, neboť se jím nenechává ovládnout. Slepota se mu stává pro
středkem, jak uniknout věcem a času. Tím je rozpolcenost světa
dokončena — je dovršena rozpolceností přístupu ke světu. „Esse percipii"
znamená: co nevnímám, neexistuje. Nejenom že si svět konstruujeme, te
dy vidíme ho pouze svýma očima, ale je třeba k tomuto aktu přistupovat
vědomě; musíme si ho konstruovat tak, abychom mohli žít v souladu se
svým „posláním" (telos). Proto byla pro Kiena každá další porážka, každý
ústup Tereze, domovníkovi či trpaslíkovi vlastně jenom vítězstvím; proto
byl Kien pro Terezu zlodějem, když jí nedal, co jí nepatřilo, ale co chtěla.
Subjektivní, ale současně na neosobní rovinu postavená konstrukce
světa ústí do centrálního interakčního problému, který se manifestuje na
úrovni komunikace. Zatímco Kien se komunikace stále více hrozí, protože
ohrožuje jeho svět — „Chtěla mluvit, mluvit, mluvit... Kien si ale nenechá
vnutit žvanění. Ve srovnání s jejími řečmi je nočník kniha." (s. 60) — Te
reza právě tím, že používá verbálních figur jeho světa — tedy obecností —
je neporazitelná = nelze ji přesvědčit, vyvrátit, nelze jí oponovat.
K.: „Kdo se hrabal v mém stole?"
T.: „Člověk by si kdovíco myslel!"
K : „Chci to vědět!"
T.: „Prosím, kradla jsem snad?"
K : „Žádám vysvětlení!"
T.: „Vysvětlovat umí každý!"
K.: „Co to má znamenat?"
T.: „S lidmi už je to tak."
K.: „Jak?"
T.: „Dočkej času, jako husa klasu."

Tento absolutní rozpad komunikace, posilovaný navíc nestálou vý
měnou rolí (vyšetřující Kien se dostává stále dál od otázky, která rozhovor
iniciovala, a ptá se na stále odlehlejší věci, je vlastně manipulován), je dán
vlastně již existencí krunýře, kterým se svět Terezy obklopuje. To konečně
v celém díle dokonale symbolizuje její pevná sukně.
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Ještě dramatičtější je obraz „bezhlavého světa". Kien opouští — vy
hnán — svou knihovnu. V krčmě „U ideálního nebe" se setkává s novým
světem. Tereza se proměňuje ve fantom, aby nabyla institucionální
podoby státní zastavárny Terezianum. Jde o rozpracování onoho výseku
světa, který představovala Tereza, do systému žití řízeného nikoli jen tou
hou po penězích, ale instinkty a zájmy, které v deformované podobě
představují jednotlivé sféry životního smyslu. Z hlediska našeho záměru
však můžeme všechny jeho vnitřní zákruty, svorníky a slepé uličky pone
chat stranou — rozhodující je, že Kien se v něm pohybuje jako naprostý
cizinec. Je jeho obětí, ale kráčí jím s vědomím, že se zbavil prvotního trau
matu — Terezy. Jakmile pozná, že tomu tak není, vstupuje na novou
cestu: „Nedá se. Místo zbytečných slov vytáhne kapesník, a sám si s ním
zaváže oči. Uzel dotáhne tak silně, až to zabolí." (309)
Kien důsledně pokračuje na své pouti, aniž by si připustil, že se ho
svět již zmocnil. Ne zcela — ještě jeden krok zbývá! Přenést tento svět do
své hlavy! Tuší, že v ní již je — pronásleduje ho v polospánku vizemi a ve
spánku sny, ale musí najít k němu přístup. A volí domovníkovu špe
hýrku, jíž sleduje nohy lidí procházejících chodbou domu. Jeho vidění
světa je vedeno snahou nevidět, ale konstruovat si svět z jeho částeček.
Především musí ze světa zprovodit „modrou sukni" — nejlépe důkazem
neexistence modré barvy. Tím bude zrušena existence Terezy. „Dovoleno
je vše, co posiluje bezpečí myšlenek" (373). Z hledání pravdy se mu stává
hledání jistoty žití. Končí tam, kde Tereza začala („její jistota rostla
s přibývajícími týdny"). „Základem všeho pravého vědění je pochybnost"
(373) — a tímto karteziánským příkazem se — paradoxně — řídí.
„Všechno se mu daří, na co sáhne, podřizuje se jeho důkazům. Vnuká se
mu ve spánku dobrotivá věda" (374).
Ale svět je silnější — a Kien začíná pochybovat o vlastním rozumu.
Tu se na scéně objevuje nový hráč, psychiatr Georges Kien, člověk,
jehož věda je v denním styku s oním světem, který uchvacuje právě jeho
bratra. Jak ke světu přistupuje on, jakou hodnotu mu přičítá? Jde o třetí
svět, který se zatím pouze skrýval.
My nedůvěřujeme svým zdravým smyslům. Těch několik věří
cích mezi námi se křečovitě chytá zážitků, které za ně měli druzí před
tisíci lety. Potřebujeme vize, zjevení, hlasy — blesková přiblížení
k věcem a lidem —-, a když je nemáme v sobě, bereme si je z dědictví
minulosti. Z vlastní chudoby se z nás stávají věřící. Ještě chudší lidé se
zříkají i toho. (387)

Toto je vlastně onen „bezhlavý svět", na který se vztahuje nejspíše
ona poslední věta. A svět bláznů? „Pokud existuje čistě duchovní svět,
pak ho vede právě blázen", neboť „věří tomu, co mu předstírají smysly",
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zatímco my „sedíme na svém tlustém rozumu jako lakota na penězích.
Rozum, jak ho chápeme my, je nedorozumění." (388)
Georgesův přistup k tomuto světu bláznů je opakem přístupu lidí
k všedním věcem a vědců ke skutečnosti. Tito si svět konstruují a podle
svých konstrukcí jednají nebo vědí, Georges proniká do cizí duše, přátelí
a ztotožňuje se s ní — a „tak žil v bezpočtu světů najednou" (390). Poma
tení ho obohacovali svými jedinečnými zážitky, on je léčil tím, že je zjed
nodušoval. Byli pro něj jedinými pravými osobnostmi, a on se stával jejich
bohem — partnerem.
A zde spočívá nová zrada. Tato identifikace s blázny je popřením
sebe sama, vlastní individuality, je totálním spolucítěním, spoluchápáním. Rodí se nový živočišný druh — masa. O této nejvlastnější hybné síle
dějin, která pudí člověka k tomu zcela se v ní rozplynout „jako by nikdy
neexistoval jeden člověk", nemají vzdělaní lidé tušení. „Neboť vzdělání je
ochranný val individua proti mase v něm samém" (392). Masa v nás se
někdy vzbouří — a lidé se zblázní. Doposud se ještě vždy masa rozpadla,
a my zůstali opět „ubozí osamělí chudáci". „Jednou se však nerozpadne,
možná nejprve v jedné zemi a odtud se začne rozežírat dokola, až o ní
nikdo nebude moci pochybovat, protože už nebude existovat žádné Já,
Ty, On, ale jen ona, masa." (393) Proto se Georges snaží splynout s blázny,
ztrácet se — a tím se dostat co nejblíž tužbám a smyslům masy.
Tento Georges pomůže svému bratru. Ne, bratr není blázen, on přes
ně ví — svým pokrouceným způsobem vidění — , co se kolem něj odehrá
lo. Vytvořil si naprosto dokonalou racionálně a vědomostmi podloženou
ideologii (o destruktivní úloze ženy v dějinách). Ale svět, který se jednou
dostal do jeho hlavy, v ní již zůstal — a zničil ji. Tehdy hlava zničila svět:
Kienova knihovna hoří a on v ní.
Je mnoho zákrutů, kterých nebylo možno se ani jen letmo dotknout:
varianty slepoty, procházející celou knihou, symbol knihy v mnoha pod
obách — to jsou dvě roviny, které z různých stran krouží okolo ústřední
ho tématu Canettiho díla: rozpadu světa.
A právě na tomto bodě se můžeme vrátit k otázkám, které jsme
kladli úvodem. Je možno v Canettiho pokusu najít alespoň náznak umě
lecké anticipace situace, do níž se dostal národ s tak obrovským duchov
ním potenciálem? Zdá se, že ano.
Určujícím znakem vědy (vědění) je vědomá a organizovaná distance
od světa. Jejím hybným motivem je pochybování, onen průvodní proces
úsilí o pravdu. Věda konstituuje jinou koncepci reality, než k jaké vede ra
cionální styl praktického jednání. Naopak všední rozum je zbaven pochy
bování; nejde mu o pravdu, neboť skutečností ja sám žitý svět. Zkušenost
je průhledná, neboť je ovládána principem akce — reakce — akce. Na něm
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je založena adaptabilita. Mezi realitou všednosti a realitou vědy existuje
propast. Proto je věda autonomní činností. Napadena všedním životem
začleňuje jeho fakticitu v transformované podobě do svého konceptu
světa. Proto může sloužit (stane-li se ideologií anebo zdrojem techniky),
ale jinak je bezbranná. Vědění je moc — to platí pouze v případě, že se
s mocí spojí. S uměním je to trochu jiné: jeho smyslem není pravda, nýbrž
tvorba. Výsledek je ovšem stejný.
A právě v autonomním, a tedy sociálně bezmocném postavení vědy
tkví zdroj onoho tragického krachu celého národa. Dlouhá diskuse o prin
cipu „Wertfreiheit" ve vědě ústila do postulátu, podle něhož autonomie
vědy (a pravdy) má být zachráněna právě její neangažovaností na sociál
ních procesech. Jen pak prý bude i společenská věda skutečně vědou. Ale
to je dalším zdrojem sociální slabosti vědy. Ne-vědecký svět praxe, po
znamenaný subjektivitou a relativitou, je řízen účelovými zájmy, jež se
promítají do cílů jednání. Zájem vědy o objektivní vědění je pouze jedním
z mnoha cílů — a to cíl, který by sice mohl mít integrující moc, v reálném
kontextu ostatních zájmů je však pouze prostředkem.
„Protiklad, který v člověku nacházíme a který jako takový je pro
žíván i subjektivně..., je protiklad ducha a života" (M. Scheler, s. 99).
A jsou-li oba principy přesto na sebe odkázány, pak jenom tím, že „duch
ideje život" a život je schopen ducha uskutečnit — ovšem v díle, jež má
duchovní smysl.
Jinak to pojímá Husserl (1968): „Každodenní praktický život je
naivní, je to vnikání do předem daného světa zkušeností, myšlení do
světa, hodnocení do světa, jednání do světa. Přitom se všechny ty intencionální výkony zakoušení, jímž jsou věci vůbec zde, odbývají anonymně;
zakoušející o nich nic neví; právě tak nic neví o výkonech myšlení: čísla,
predikativní fakty, že se věc má tak a tak, hodnoty, účely, díla, vystupují
cí díky skrytým výkonům, budovány kus po kuse; jedině ty jsou v zorném
poli. Nejinak v pozitivních vědách... Základní pojmy, jež prostupují celou
vědu a určují tím smysl její předmětné sféry a jejích teorií, vznikly naivně,
mají neurčité intencionální horizonty, jsou výtvory neznámých, pouze
v hrubé naivnosti probíhajících intencionálních výkonů." (146) Odtud
Husserl postuluje své fenomenologické „radikální zamyšlení nad sebou".
Jde o proces důsledné konstrukce všech forem myslitelných světů.
A obdobný postup konstrukce těchto různých forem myslitelných
světů užívá Canetti — jinak než Husserlova fenomenologie a také s jiným
vyústěním. Vychází ze subjektivity, avšak nedochází k intersubjektivitě.
Jediným „východiskem" se mu — alespoň v náznaku — jeví být masa.
Vede-li u Husserla k poznání cesta universálního sebepoznání, pak se po
jejím okraji ubírá i Canetti, aby při svém zastavení odhalil, že směřuje
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Kant v plamenech
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k sebezničení.
A tak v pozadí jeho velkolepého pokusu se tyčí obrovský otazník:
autonomní, nejčistší, objektivní vědění, směřující k pravdě, vydává Kanta
plamenům, končí tam, kde múze končit jakékoli jiné praktické vědění!
Není před tím zábrany?
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Verše
Jáchym Topol
*

v Kotcích nemají kalhoty
podobně jako v Praze všude
a do Tuzexu se se svým miliónem bonů
stydím jít
v Náprstkově muzeu
zakryju otrhanost kabátem
jsem pracující pobuda
a můžu si za to sám
jdu k vitríně
kde je můj od dětství
oblíbený skalp
skalp světlých vlasů
dlouhé světlé vlasy
ozdobené řemínky z hadí kůže
ten skalp tam už není
ženský skalp
byl na zákrok bdělých orgánů NV
sňat a uložen v depozitáři
vlasy nehnijou
tento skalp pobouřil občanku R.D.
a výpravu turistů
z Jindřichova Hradce
je nevýchovný
muzeum divochů
by mělo být uzavřeno
a já bych měl být nadosmrti uzavřen
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a bez kalhot
uložím je do svého depozitáře
neboť mě pobouřil
nájezd divochů z Jindřichova Hradce
paní D. vy musíte být naprosto blbá
s radostí vás upozorňuji
že ten skalp
může patřit paní Ráchel Harissové
kterou zabil a skalpoval
Červený pes s mladším bráškou Kojotem Zpěvákem
v údolí Hikory 1878
jak je zapsáno v knihách
Vinetů nebyl komunista
a i při své podivné křesťanskosti
skalpoval Paranoha
a vám by asi urazil palici
sbírka podobných skalpů
byla také odebrána Rozšklebenci
největšímu parádníkovi mezi Kejovy
který ve Vraním měsíci
vždy vyjížděl za bílým masem
což je zapsáno v knihách
a je jich víc
těch skalpů co by vás pobouřily
a že byla paní D. znásilněna
tím si buďte jista
na co myslíte před spaním paní D.?
už více neobtěžujte
v muzeu divochů
dlouhé světlé vlasy
ty mám taky
ale vy je nedostanete paní D.
neboť až vás potkám
bude to definitivně bez kalhot
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abyste zemřela hrůzou
nad tím co spatříte
(Noty pro podzimní bytost)
*

„ o b r o z e n í

p o e z i e

celé dny pršelo
byl zas podzim
chodil pořád dokola
teprve v posledních minutách vycházky
zdvihl její dopis
proti vlhké mazlavé půdě
parku blázince 1982
psala že s ním už nechce žít
složil papír
a hodil ho do koše
byl to jen papírovej obdélník
zapálil si cigaretu
ale byl čas se vrátit 15.00
během dalšího měsíce
jako spolehlivý pacient
vodil ostatní na šoky
v doprovodu některé sestry
jedna z nich nosila na krku křížek
poposedávala jen na kraji židle
její dlouhý štíhlý prsty
byly nervní živočichové
žijící svým vlastním životem
v čekárně seděli proti sobě
a hráli šachy dotýkali se rukama
zatímco oni křičeli zvraceli
bili sebou
pod elektrickým proudem
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někdy to bylo slyšet
některým to pomáhalo
alespoň nějakou dobu
rád by se jí zeptal
proč ho nosíte? při tomhle všem? tady?
ale věděl že by mu řekla „právě tady"
a trochu by jím pohrdala
mladá sestra co zdatně zvládla kurs
co zdatně zvládla svýho Boha trochu lekavá
chtěla „pomáhat trpícím" nesnesla by
že netrpí jak by měl
kdyby na ni po těch měsících půstu šáh
zavolá aby ho taky obsloužili
mohl s ní jenom přestat hrát šachy
mohl sedět a číst Svět socialismu Květy
Mladý svět Signál LD RP
anebo si ji prohlížet tak dlouho
a úpěnlivě dokud nezrudla
a nezačala přecházet po místnosti
jako blázen
provokovat bylo lepší
než zkoušet psát svůj obdélník
vždy psal nejraději o sobě
a samé lži
tentokrát chtěl napsat pravdu
ale nebylo to možné
nakonec proto v tom hmyzím domě žil
cítil že než zkoušet psát pravdu
bylo by lepší
jít k proskleným dveřím sestemy
a rozbít je
ale vždy jenom zaťukal
a požádal o papír
vyřazené formuláře a zastaralé
dotazníky
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byly z jedné strany čistě bílé
a měli jich tam hodně
nakonec na tom přestalo záležet
zbyl ve skleníku sám a byl tam čímkoli
zapomenutým kusem jídla nebo zapomenutým mužem
to ani to ho nijak nerušilo
terorizoval ostatní
často to bylo k nesnesení
ale pořád je lepší ten okamžik násilí
než myslet na to co bude pak
rád by zapomněl všechna písmena
ale bylo tu hodně zvěře
která ještě neměla jméno
nakonec na tom přestalo záležet zatuh
dravci si ho rozebrali něco pomalu
hnilo v uších a sládlo
po cestě do mozku už si začínal myslet
že vyhrál že visí nad světem žije jako rostlina
že už nějak usne v tom úšklebku
kdy dny jsou jeho
rostlo to a bylo čím dál lepší už to vypadalo
že bude potichu že bude mlčet nic nevypadalo
skutečněji než tenhle sen lži
a nic nevypadalo jako skutečnost
až jednou v zimě
dostali k večeři rybu
hryzl do masa a páteř mu vylomila nemocný zub
roztříštila se a úlomek kosti vjel do nervu
až do zubního lůžka křičel
tekly mu slzy a křičel
ještě dlouho potom
kdy přešel
nápor bolesti
ještě potom co ho měla uspat
utišující jehla
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po několika hodinách na tu bolest zapom něl
ne na tu bezm oc
po několika letech psal o obrození poezie
psal o tom v u vozovkách v básni
kde na pravdě záleží
asi jako na rybí kosti
no jo
teď píše v bezpečným ú krytu
večeří co chce
a píše jak um í
popíše spoustu papírů
většinou jsou
oboustranně bílý
žvaní
teď je v bezpečným úkrytu
a na m noha věcech přestalo záležet
a na pravdě záleží
jako na ostrý rybí kosti
která je ve správnou dobu
na správným m ístě
(Vlhký básně a jiný příběhy, 1988)
*
b i j á k
N ěkolik lyrických reflexí jsem si zaznam enal
před vývěskou kina Z von
jako bych si opisoval program aby m ě kolem jdoucí
neměli za blázna inspektora nebo řízla
nemám žádnej sešit takže tyhle cenný zápisky
asi ztratím sešitů jsem ztratil tak 25 občanek 11
pasy 3
myslíš že z toho by už m ohl bejt oheň
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pálivý „Husovy plamínky"? ale mě nikdo nikam nezve
abych se obhájil je to všechno jasný
předem
když se ráno vzbudíš a zjistíš že nemáš za co
nebo za koho umřít můžeš se cejtit trochu odcizenej
ale to přejde to rychle zmizí
v dalším černým dnu a co je ti
do toho čtenáři vid' nic
kino Zvon tady si rád větrám hlavu
skrytej v davu
tady sleduju válečný filmy a vítězství revolucí
sem šíleně senzibilní
můžeš mi to věřit
něco jako urozenej divoch
důchodci v kině spěj jen jeden divočák v klobouku
a brejlích úporně onanuje
milenci se líbaj nezletilí opilci
se tahaj o flašku cikáňata vřískaj a chechtaj se
a říkaj jen o něco debilnější vtipy než já
pořád ztrácím věci věci svetry od milenek peníze peníze
přátele
a Vasja na plátně ztratil Marusju vypadá to že ji zabili
Němci
naštěstí se znovu objevila v druhým díle
Vasja zatím zabil spoustu Němců a získal důvěru
kapitána Šavrogina kapitán Šavrogin je přísnej ale
spravedlivej já taky kapitána Šavrogina zabili zrádci
zrádce pobili všechny jsem z celýho kina jedinej senzibil
jen já? nebo ostatním taky stříká krev na boty?
nakonec si Vasja Marusju vezme
po krátký pletce
s Lýdií vousatou členkou štábu ale Lýdie je zrádce zabijou

ji

tenhle film jsem si vymyslel na plátně se odehrává něco jinýho
taky se šťastným koncem ale to už pokračuju
v restauraci Pod vrchem kde ze stropu
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visí smyčka a to je pravda jdi se kouknout
čtenáři
je to na rohu Vrchlického
a Erbenovy Praha 5 Košíře je tu taky
televize a běží pořád
nejsem já vůl? co tu dělám
tady na Marsu?
někdy bych ten skafandr rád rozříz
co tu dělám
neni to blbý
ta motorkářská bunda
a zvlášť ten
indiánskej opasek...?
ale už dost zpívá Karel Gott
Smíchov Břevnov Košíře
vědí že jsem idiot
a v televizi je Josef Bek.
(Vlhký básně a jiný příběhy)
*
h a l u c i n a c e
jel jsem autobusem
seshora s Košíř
bylo vedro
mezi sklama jako v peci
vzduch se lesknul
všichni vypadali nevyspalí
a utahaní
hodil jsem se tam
díval jsem se okolo sebe
vztekle a s nechutí
jako kdokoli
s jehož pohledem jsem se střetnul
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po celou dobu
nikdo nepromluvil ani slovo
jsem v pekle napadlo mě
ano tohle je peklo
vedro mi rvalo hlavu každou stanici
jsem chtěl vystoupit
už tam nebylo k hnutí musím
něco udělat teď někoho chytnu měl jsem chuť
někoho zabít nebo zabít
sebe každou stanici jsem cítil
že musím
musím vystoupit
ale neudělal jsem to ani
jsem nikoho neudeřil
na konečný jsem vystoupil a protože
jsem tehdy zrovna pracoval
a ta práce byla blízko
šel jsem tam a dělal to co už několik
týdnů v tuto dobu
vsedě na rohlíkáči čekal jsem až do bedny
spadne 150
kusů pečivá pak jsem zmáčknul
knoflík odvezl bednu a přistavil další
po směně jsem s ostatními
vypadl ven
unavený a klidný jsem šel pít
do hospody pár ulic nahoru
šikmo přes park a doleva
seděli tam mí přátelé
povídali jsme si a
když došlo pivo
pili jsme kořalku koukal jsem
jestli bych nesbalil nějakou holku
ale buď tam žádná nebyla
nebo se mi to nepovedlo
už si nepamatuju
(Krajina s Indiánama)

Nenarozený
Eda Kriseová
Vidím je, jak vstupují do domu, jenž je temný. On jde první a tápe
s rukama vzpaženýma ve tmě, šátrá po zdech a snaží se nahmatat vypí
nač. Když ho najde, otočí jím, ale tma zůstává. Musí najít rozvodnou des
ku a hlavní pojistku. Je to jeho první úkol tady, ale nikoliv poslední.
Omítka se mu zadře za nehty a sykne, jako by se zranil.
- Co se stalo? ptá se Eva, která stojí na prahu. Eva je jméno rozepjaté
na kříž, stejně jako Anna, Jana, Hana. Eva ale čeká na něco příjemného,
protože se ještě nevzdala dívčích snů. Jeden z nich je o útulné chaloupce,
kde oheň hoří v kamnech. Žluté světlo na dálku budí dojem cíle a oni jsou
uvnitř. Ty a já. Jenže tady je zima a tma. Páchne tu plíseň a zteřelé hadry,
smrdí tu puchřící dřevo a ještě něco neznámého, snad nebezpečného.
Martin otevřel někde ve tmě dveře a proud ledového vzduchu teď pleská
zmáčenými nohavicemi mladé ženy, lepí jí plátno ke stehnům a odnáší
všechny pachy. Žena je plavovlasá, má široce posazené oči a vystouplé
lícní kosti, i postavu má kostnatou a pánev širokou, ale uvnitř je lekavá ja
ko sma, křehká jako čínská miska a na život naříkavá. Teď se chce přidr
žet Martina, proto tápe za ním, ale sáhne do pavučiny a otřese se
odporem. Vrátí se a přibouchne hlavní dveře.
Mám je v pasti a nechám je ještě chvíli bloudit.
Rozsvítili a uviděli chodbu, která zahýbala do el a končila v podsíni,
která chrání horské domy od severu. U stropu visela na šňůře žárovka a
po oprýskaných zdech se rozeběhli na všechny strany pavouci. Dům spí,
všechno je v něm ustydlé, spí jako plaz v zimě, ale střádá si jedy.
Viděla svůj stín, jak stojí před dveřmi, které vedou do nitra domu, a
zdál se jí mohutnější a statečnější než ona. Nabrala sílu ze svých temnot a
otevřela dveře. Za nimi byl pach myší, slehlého sena a vlhké slámy. A za
se ten ostrý, nasládlý, jehož povahu nedokázala určit.
Nahmatala za futrem vypínač. Místnost byla velká, čtvercová, srou
bená z tmavě natřených trámů s bílými výplněmi. Strop černý, dřevěný,
ale skoro ho nebylo vidět, protože všude byly zavěšeny igelitové balda
chýny a z každého z nich na straně, kam má spád, visí šňůrka zatížená na
konci dřevíčkem, které leží v umývadle nebo v kýblu. Světlo vymezuje
uprostřed místnosti žlutý kruh a tam stojí kulečníkový stůl, kde se na ze
leném plstěném poli lesknou tři bílé koule a jedna červená.
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Přistoupila ke kulečníku a vzala do ruky červenou, byla studená, ale
přece jí připomněla krev. Chvilku kouli mačkala v dlani a pak ji mírně ho
dila tak, aby zasáhla tři kostěné. Po třesku se rozutekly, vrazily každá do
jiného mantinelu, ale vrátily se k sobě, krev a kosti. Sťukly se uprostřed a
znehybněly.
Otevřela další dveře a zůstala stát proti neomítnuté nové zdi. Z cihel
ukapávaly ztuhlé krápníky malty, dveře asi vedly někam, kam se nesmě
lo. Ustupovala pozadu ke kulečníku a opřela se o něj jako o něco srozumi
telného. Hned však se pustila. Nebyl tady právě kulečník nejdivnější?
Vrátila se do chodby. Slyšela lomoz asi z dřevníku a raději tam nešla.
Otevřela poslední dveře. Místnost za nimi byla plná prázdných konzerv
srovnaných podle velikosti a druhu a některé, krajní, měly ještě špinavé a
oškubané viněty. Hovězí ve vlastní šťávě, párky, ten, kdo tu bydlel, jedl
asi jenom konzervy, ale bylo to už dávno. I tady byl vzduch zkažený, snad
proto, že se v něm zastavil čas. Možná zůstane čas v domě stát v okamži
ku, kdy z něho odejdou lidé. Anebo má dům svůj vlastní čas, v němž žije,
nezávisle na lidech?
Pozoruji ji a líbí se mi ještě víc, než když vstoupila. Je oblejší a měkčí,
než jsem předpokládal. Bojí se a je něžná.
Martin vešel s náručí dříví. Klekl ke kamnům a vytáhl prázdný po
pelník. Vedle kamen ležela hromada bot do lesa. Na věšáku visely šaty do
lesa. Vzala boty a odnesla je o metr dál, aby neshořely. Pak se dívala na
Martinova záda. Připomínala ptačí křídla s mohutnými úpony u páteře,
uprostřed s prohlubní, která i pod svetrem vypadala jako koryto řeky. Zá
da byla na něm nejhezčí. A pak nohy, dlouhé a rovné.
Přiblížila se k němu, sedla si na bobek a pohladila ho po zádech. Pře
ce jen: chaloupka se žlutým světlem, které budí dojem cíle. A oni dva, co
pak to nestačí? Martin škrtne a podpálí hraničku. V tom okamžiku
vystupuje ze všech škvír kouř hustý, modrý a určitě jedovatý.
Eva utíká, otevře dveře na chodbu a dovnitř vstoupí bílá postava.
Studeně provane kolem ní, zmáčí jí tvář jako rosa k ránu růži a pluje míst
ností, odkud Martin vyhání modrá mračna ručníkem. Postava jde za ním
a Eva se o Martina bojí. Chce vykřiknout pozor, když naštěstí obkličuje bí
lou ze všech stran jedovatý dým. Přemůže ji, bílá orosí ještě jen koule na
zeleném poli a rozplyne se.
Martin klečí u kamen a rozfoukává oheň.
- Vy jste měli doma vždycky ústřední topení?
- Buď zticha.
- Vyzkoušels všechny páčky?
- Jo. A doma jsme měli ústřední.
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Kamna znovu vybuchla a Martin vyskočil a pozoroval je jako nepří
tele. Tlusté mouchy probuzené ze zimního spánku zblble proletovaly dý
mem. Válka. Plyn. Zavřela ústa a bez nádechu zas běžela ke dveřím a
otevřela. Byla za nimi. Vplula dovnitř, nakloněná dopředu, nohama se ne
dotýkala země. Světlá, tichá, nebezpečná. Eva zabouchla dveře.
- Co děláš, prosím tě?
- Když já se bojím.
- Čeho?
- Bílý postavy.
- Čeho?
- Když otevřu, vejde. Prve jsi ji měl za zády.
- Já se tady dřu a ty blbneš.
Otevřel dvířka a oba hleděli dovnitř. Nic krásného, ani nezaslouže
ného je nečekalo, to viděli.
Objala ho kolem krku a přitiskla se hrudí k jeho zádům.
Vidím je oba a raduji se. Ted'ji políbí. A pak už ji bude líbat, líbat, lí
bat.
Setřásl ji.
Eva si vzpomněla na svou lehkou noční košilku a začala se smát.
- Pusť mě konečně k těm kamnům!
Neodpověděl, ale sevřel ruce v pěsti a pozadu se blížil ke kamnům.
- Měli jsme ústřední, řekl, a taky jsem nikdy nic pořádného nedělal.
Pořád jsem seděl doma a četl.
- Tak mě k tomu pusť, prosila. Když jsem byla malá...
- Vědělas všechno už tenkrát.
- Nech toho.
Eva se urazí a já, schovaný za trámem, trpím. Co když se pohádají a
nesmíří se? Co když odsud odejdou rozhněvaní?
Ale žena vytáhne z malované truhly peřinu, nese si ji na postel v ro
hu, peřina ji zebe do rukou, ale ona si přece svléká mokrou bundu a zou
vá boty. Vleze pod peřinu, ale shledává, že peří je v sýpku zchmoutáno do
chuchvalce, který je studený. Přehazuje peří z rohu do rohu, pak ho chytí
a posune na břicho, ale tam studí, a tedy ho položí na hruď, odkud, zdá se,
vyvěrá větší teplo. Martin odešel někam ven, kamna čoudí teď něžně jako
františek o vánocích.
Vdechuji kouř a omamuje mě. Kdybych jen nebyl tak bezmocný,
kdybych nebyl odsouzený k čekání. Mám svěšené ruce, to jest žádné ruce
a žádný dech.
Eva leží v posteli a poslouchá, jak čas zrychleně tiká v hryzání červo
točů. Žerou dům a nepřestanou, dokud ho nesežerou. Ale dřív než se to
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stane, něco se musí vyrovnat a Eva to cítí. Někdo tu na něco čeká. Někdo
po něčem touží tak moc, až jeho touha rozechvívá mé tělo.
Eva se obrátí ke zdi a dívá se do omítky. Chce mít před očima prázd
no a bílo, ale v omítce je vytlačena tlapa nějakého zvířete, které tu možná
chodí po stěnách a po stropě.
Kamna, do kterých mezitím Martin nalil petrolej, běsnivě hoří, sálají
už i teplo. Martin teď tančí kolem nich tanec díkůvzdání.
- Pojď ke mně, zaprosí Evin hlas.
Vzal by teď do ruky tágo, kdyby ho nevolala. Chvilku stojí, zhoupne
se na chodidlech. Dívá se na Evu, která se ve svém koutě posadí a pozoru
je ho jako svou kořist. I červotoči přestali hryzat, čekají na cvaknutí pasti.
Anebo únik.
Eva je past a Martin to ví. Chce s ním být pořád, pláče, když ji opouš
tí. Martin neví, proč se ženy nedovedou zabrat do žádné práce tak, aby za
pomněly na všechno. Pořád čekají na něco krásného, co nemůže nepřijít,
chtějí, aby to bylo úplné a konečné. Já a ty, ty a já. V malé chaloupce. Eva
pořád ještě věří, že v listu je celý strom a v milovaném člověku všichni li
dé. Nechce se pustit své představy, brání ji, když Martin mluví o zevšed
nění. Chce dítě už dlouho a on jí ho nechce udělat.
Teď tam stojí u kulečníku, kde má rozehranou hru. Pořád má někde
něco rozehraného, myslí si Eva s hořkostí. A já nemám nic. Nic než jeho.
Světlo mu svítí shora na hlavu, vypadal by jako svátý, ale je v něm
ostražitost místo pokory. Proč se pořád tak bojí?
- Pojď ke mně, prosí Eva, protože ví, že v jejím náručí se Martin bu
de smát, říkat spoustu hloupostí, bude zas nevinný a nezmrzačený. Bude
šťastný.
- Pojď ke mně, opakuje Eva a chce zahnat vlastní strach a všechno,
s čím nesouhlasí a čeho se bojí.
Celý se chvěji nedočkavostí. Potřebuji maso a kosti, abych mohl žít.
Dívám se očima, které teprve dostanu. Ona si už léta podestýlá ke slehnu
tí, ale on se pořád brání. Tělo by chtělo, ale mozek je hlídá a vždycky za
sáhne včas. Nikdy se nesplete, má železnou vůli. Ale tady vládnu já. Jsem
touha života po sobě samém, a proto zvítězím. Uprosím je, anebo lstí
vniknu do lůna a uhnízdím se tam.
Martin si sedne k Evě na postel a vezme její hlavu do dlaní.
- Má hlavo, řekne, odpusť mi.
- Co ti mám odpustit?
- Že jsem tě přivedl do takového baráku.
- Jsem s tebou ráda všude.
- Moje milá, řekne Martin hlasem, jakým mluvíval její otec. Ty se bo
jíš strašidel?
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- Bojím se smrti. Možná proto chci dítě, že bych na to zapomněla.
- Máš svou práci.
- Chtěla jsem ti to říct už dávno.
-C o ?
- O tom dítěti.
Cítila, jak Martinova záda v jejích rukou tuhnou. V hlavě se mu teď
asi zapíná počítač a vybírá a třídí nejlepší odpověď. V té chvíli slyší Eva
ťukání. Odstrčí Martina a zvedne se na loktech. Naslouchá.
- Co je ti?
- Někdo klepe.
- Kdo by sem chodil?
Eva připouští, že se jí to mohlo zdát. Pořád něco slyší. Dům je plný ži
vota, o němž nic neví. Jako by tu byl jiný čas anebo se jinak počítal. Někdy
ji napadá, že třeba v jiném čase žijí s námi současně lidé ze Staré Babylónie a z Egypta. Že se můžeme narodit do kteréhokoliv tisíciletí anebo sto
letí z miliónů let, v nichž žije tato planeta. Jde to dopředu i nazpátek,
protože všechno, co bylo, jest a bude, musí být zároveň v jediném okamži
ku.
Ozvalo se ťukání. Teď už je slyšel i Martin.
Vyskočil z postele, do pravé ruky uchopil sekyrku, která ležela u ka
men. Jeho stín se lomí dvakrát mezi podlahou a zdí a stěnou a stropem a
zvětšuje se na igelitových pytlících, které se teplem pohupují a nadopvají.
Dveře se pomalinku otvírají a do škvíry vstrčí hlavu dědek. Obličej
má úzký, nahoře a dole špičatý, lebku holou jako františkán, červené tvá
ře a zobanovitý nos. Dlouho se dívá a neříká nic. Vypadá jako kuna, když
nahlíží do kurníku a vybírá si tučnou slípku.
- Dobrý den, pozdravil plaše, aniž vstoupil. Já šel jenom kolem, po
dívat se, kdo tu je.
- Pojďte dál, zve Martin.
Dědek opatrně protáhl tělo škvírou ve dveřích. Z gumáku kapalo na
podlahu. Také strop v té chvíli propršel a voda začala nehlučně stékat po
provázcích do připravených nádob. Poznalo se to podle toho, že prováz
ky zleskly.
- Já jsem soused, řekl děda. Růžička, jméno mé.
Povídal dál, že Hoškovi občas pomáhá. Žena mu umřela před pěti le
ty na jaře, je sám a je mu smutno. Jako třeba dnes večer. Koukne z okna a
vidí přes údolíčko světlo. Povídá si, půjdeš, podíváš se, co dělají, jestli ně
co nepotřebují. Jestli jsou zdrávi.
Zakuckal se. Buďto byla řeč na něj moc dlouhá, anebo byl ve světnici
ještě pořád kouř. Martin odložil sekyrku a řekl:
- Posaďte se.
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Eva se dívá, jestli noha od židle zajede do podlahy, jako to před tím
udělala jí. Ale děda se pomalu, obřadně posadí a sedí. Dívá se do stropu,
sleduje, jak pracuje zařízení, jak je tiché a jednoduché. Martin mu zatím ří
ká, že je Hoškův přítel, a představí se. Dědu to asi nezajímá. Jeho obličej se
stáhl do úsměšku, asi si uvědomil krátkodechost a nepoctivost systému.
- Měl to nechat spadnout, řekl. Já mu to říkal, ale nenechal si říct a
teď má na krku barabiznu. Pospíšil, který tu bydlel před Hoškem, byl ta
ky sám. Tohle je jeho chalupa a měl ji po rodičích. Byli jsme sami, oba dva,
od té doby, co mi žena umřela. Máme společnou studánku v údolíčku, ale
nikdy k ní nechodil v tu dobu, kdy já. Byl mrzout, podivín.
Martin si sedl na židli a noha se probořila. Dědek se krátce a ostře za
chechtal.
- Je to shnilý, volal. Všechno je tu shnilý. A já mu to říkal, jenže si ne
dal říct.
Martin vytáhl židli z podlahy a měl ve tváři výraz provinilosti, jako
by za to mohl. Ten si dá pozor, myslí si Eva, aby se mu nestalo něco, co by
nemohl předem promyslet a potom na to vyzrát.
- Pospíšil s nikým nikdy nemluvil, pokračoval děda. Jeho táta s má
mou taky nikdy s nikým nemluvili. Žili jen pro sebe. Pospíšil nikoho ne
potřebuje, to bylo jejich, až se z toho pomátli.
Odmlčel se, rozhlížel se po místnosti a jeho pohled se zastavoval na
něčem neviditelném. Možná viděl ty mrtvé. Přála si, aby je nepřivolával,
protože také snad na něco čekají.
Já, bytost za trámem, se třesu nedočkavostí. Jak dlouho bude povídat
staré historie? Čas běží, světnicí sálá teplo. Už jsem se omžil, lesknu se stu
deně a neživě jako perla. Jsem téměř živý, stačí jen protáhnout se do vlíd
né plodné temnoty, v níž mohu růst a potom zrát.
- Ležel tu mrtvěj kolik dní.
- Co se mu stalo?
- Kdoví, jak já skončím, mávl rukou děda, ale Pospíšil byl tak rozloženej, že ho museli vzít i s kobercem. Nikoho sem nikdy nepustil, teprve
listonoš ohlásil policii, že nevychází. Ani jeho rodiče nikoho dovnitř ne
pustili, děti neposílali do školy, a když umřeli, nikdo jim nešel na pohřeb.
Pospíšil je vez sám na trakaři nahoru ke krchovu, zabalil je do bílýho lajntuchu, ani rakev jim nedopřál. Sám jim vyhrabal hrob a pochoval je bez fa
ráře a bez hrobníka. Ležej u zdi jako chcíplí psi, ani tam není napsáno, kdo
na tom místě odpočívá.
Děda se odmlčel. Napadlo ji, že schválně prodlužuje své vyprávění,
aby si to užil. Nechce být sám a už dávno zapomněl, že muž a žena jsou
rádi sami.
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Martin ho pobízel, aby vyprávěl dál. Rád poslouchal, co se komu sta
lo dobrého či zlého.
- Pak tu zůstávali bratr se sestrou. Pracovali na polích, jezdili s kárkou do lesa na dříví, jinak nebyli vidět. Ona snad pekla doma i chleba,
protože do konzumu nechodila. Tenkrát pršelo jako dneska, já už ležel, že
budu spát, a najednou slyším: někdo buší na dveře a volá:
Václave!
Nevěděl jsem, kdo by to mohl být. Nikdo ke mně nechodil, a ještě ta
kové počasí. Rozsvítil jsem, otevřu a vidím: Pospíšil, divous zarostlej, oči
šílený jako Baruška lesních, když ji vedli kolem nás ve svěrací kazajce do
blázince. Pospíšil byl celej od bláta, jak padal. Tady je samej jíl, a jak zaprší, máme mejdlo.
Honem pojď, křičel. Ptal jsem se, co se stalo, ale on nechtěl nic říct, jen
mě pořád pobízel ke spěchu. Hnal mě před sebou, padali jsme oba dva a
on za mnou chrčel, jako když se dusí. To plakal a do toho pořád jen drmo
lil to svý: rychle, rychle.
Tamhle byla postel, řekl děda a ukázal do kouta, kde ležela Eva. - A
na ní Mařena. Postel byla promočená a krev tekla až doprostřed sednice.
Pospíšil mě strkal k posteli, něco mluvil a já viděl všude jen krev. Měla ho
lý břicho a nohy od sebe. Už jak jsem vešel, zvedla ruku a chtěla přikrejt
něco krvavýho, co měla mezi nohama. Zblízka jsem viděl, že je to dítě,
zmítalo se na šňůře, ale bylo zticha. Vypadalo jako králík svlečenej z kůže
a Pospíšil mi vrazil do ruky kuchyňskej nůž, abych šňůru přeříz.
Ve světnici bylo starodávné ticho, v němž něco čekalo.
Krvavé koleno?
Eva si vzpomíná, jak se držela s dětmi za ruce, když byla malá, hráli
tu hru, chodili dokola a hříšně vyvolávali: První hodina odbila a lampa
ještě svítila... a nezhasla až do půlnoci, kdy mělo přijít krvavé koleno. Bá
la se tenkrát i pomyslit na něčí smrt, že by pak mohl umřít. Každý večer se
snad hodiny modlila, aby všichni, které měla ráda, zůstali naživu. Zahá
něla noc a to, co se přibližovalo po zhasnutí ze všech stran a co se možná
jednou nepodaří zamodlit. Nekonečně studený prostor na všechny strany
otevřený. Ještě nevěděla, že prostor se stárnutím zmenšuje a svírá, že člo
věk ho drží lokty a rameny, nohama se ho pokouší rozevřít a nakonec zů
stane v malosti.
Věčnost tenkrát splývala se životem, protože ho bylo moc před ní a
málo za ní a den byl dlouhý a noc k nepřespání, škoda času, kdy se musí
spát.
Děda prý tenkrát běžel blátivou cestou do vsi a myslel si, že to nej
strašnější už spatřil. Když přijel s doktorem, Mařena měla tělo dosud od
krve, ale tvář utřenou, jako by jí někdo vytřel hadrem z tváře bolest a bar
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vu z očí, až byly bílé. Dívala se kamsi mimo, možná se jí v očích odrážela
bílá prázdnota, kterou viděla, a ta zářila tak silně, že vybělila i vlasy, kte
ré byly ještě před hodinou hnědé.
Dítě jí leželo mezi nohama a bylo mrtvé. Odvezli ji do nemocnice a
chlapečka vzali s sebou. Asi ho uškrtila. Vrátila se, ale už bez duše, jestli je
duše to, co způsobuje, že se smějeme, pracujeme, milujeme a nenávidíme.
Vídal ji, jak chodí kolem chalupy, dřív pořád pracovala, teď šla od
stromu ke stromu, pohladila kůru, objala kmen a zase s prázdnou náručí
šla ke stodůlce a od stodůlky ke kůlně. Jednou ji potkal u studánky, ale
bez džbánku. Byla už jako kostra potažená suchou kůží, dívala se na ně
ho, ale pohled měla rozpitý, anebo rozmlžený. Kdo ví, co viděla v mlze,
v níž žila. Hubla dál, churavěla, pak už nevycházela z domu, až ho spat
řil, jak ji veze zabalenou v prostěradle na trakaři. Byla tak lehká, že skoro
do kopce utíkal. Možná už se jí chtěl zbavit divokým během na hřbitov,
přál si ji mít rychle zahrabanou.
Povídalo se, že od té doby nespal. Tak byl potrestán za to, že žil jako
muž se svou sestrou.
Děda domluvil, zaklesl ruce do sebe a nachýlil hlavu dopředu.
- Tak abych zas šel, řekl.
- Jen posedte, řekl Martin. My vám uděláme čaj.
Děda vstal, zadupal a nepropadl se. Vzal si z věšáku gumák, zapnul
ho až ke krku a nasadil si na hlavu rádiovku s ohrnutým okrajem. Odejde,
jak přišel. Kdy sám chce, nedá se vyhnat ani zadržet.
Martin zamknul hlavní dveře a přiložil do kamen. Vítr chlístal déšť
do okýnek na západní straně, v nádobách přibývalo vody. Zeď, k níž se
Eva obrátila, páchla zimou, plísní a vlhkostí a teď z ní táhlo ještě i prokle
tí. Možná se odtud nikdy už nedostanou. Cesty rozmoknou a nebudou
mít ani co jíst.
Martin šťouchal do koulí, koule třaskaly a občas některá s dutým
úderem a s nadskočením spadla do díry v rohu a koulela se s temným du
něním vnitřkem stolu.
- Nechceš si zahrát? zeptal se a jeho hlas zněl zdálky.
- Já bych chtěla odtud.
- Teď, když je tu docela teplo.
- Když já se bojím.
- Čeho, prosím tě?
- Toho narozeného a zavražděného.
-N eb u ď malá.
Položil tágo na okraj kulečníku, přišel k ní a vsunul ruce pod chuch
valec peří. Dědek zatím klouzal nocí ke své chalupě.
- Proč jsi mě sem vzal? šeptala Eva.
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- Mně se tu líbilo. Byl jsem tu jednou, hráli jsme celou noc kulečník a
pili grog.
- Hošek ti nic neřekl?
- Možná to neví.
-V ito .
-Ja k víš, že to ví? Možná to není pro něj tak důležité. To jen ty jsi duchařka.
- Pojď ke mně, řekla.
Svlékal se a díval se na ni, jak se také svléká. Nikdy mu nemusela říct
dvakrát, Martin přece neví o ničem, co by na světě mohlo být lepšího. Ří
kal také, že je s ní spojený všemi buňkami těla, protože od přírody, proto
že od Boha. Děkoval za ni Bohu, v něhož z opatrnosti raději trochu věřil.
Svlékala se a její kůže se dotkl chlad, který čišel ze zdí, studené uvnitř
se spojovalo se studeným venku, propadala se do prázdnoty, kde nic ne
ní, zima vždycky provází strach. Nemůže už být sama, protože se bojí.
- Udělej mi dítě, zaprosila, protože slyšela hlas bytosti, která si ji vy
brala mezi všemi. Bylo tu něco silnějšího než ona a Martin, nebylo důleži
té, kdo jsou oni dva, protože byli jen nástroji nějaké vyšší vůle, jejíž hlas
slyšela a chtěla uposlechnout.
Buď vůle tvá, odpovídala někomu, nevěděla, kdo to je, a ani na tom
nezáleželo.
Všechno se v ní připravovalo, vršilo a kupilo ve vysokou horu, jejíž
strmé svahy ze všech sil zdolávala a na jejímž vrcholu v modrém bezoblačnu přijme dítě od muže, od něhož by přijala i smrt, natož pak život.
- Udělej mi ho, zaprosila znovu a pokusila se zadržet ho rukama, ale
odpor byl příliš silný. Pustila ho a on se jí vylil do plochého břicha, které
se už chystalo růst.
Někde u stropu zaslechla výkřik, který se podobal skřeku němého
králíka, když ho polenem majznou za uši a oko se mu naleje krví. Pak sebou tělo chvilku škube a oko zesklovatí do rubínová.
Rozplakala se, slzy byly teplé, zatímco tělo stydlo do samoty. Skláda
la lístek po lístku a vtlačovala je zpátky do poupěte, jako se o to pokouší
nakvetlá podzimní růže, když ucítí, že přichází mráz.
Lístek se lepil k lístku a tuhly v cosi odolného s pevným jádrem
uprostřed, v němž je ukryta poslední naděje, že přežije, že přečká.
- Co je ti? ptal se, hladil ji a líbal. Tamtoho neslyšel, a jestli slyšel, ne
poslechl, nechal ho v nebytí. Třeba léta čekat, než zase přijde muž a žena.
Co když ho neuslyší? A když vůbec nepřijdou?
- Proč jsi to neudělal?
- Protože nechci. Nemůžeš po mně chtít něco, co necítím.
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Mlčela a slyšela ticho. Nikdo už na nic nečekal, nebyl netrpělivý.
Všechno skončilo, uvědomovala si s tichou bolestí mozku. Zvedla ruku a
pozorovala ji.
- Ty se třeseš?
- Neměli jsme sem jezdit.
- Já nevěděl, že se bojíš mrtvých.
- Od začátku tu něco číhalo. A pak ten dědek.
- Už se neboj, řekl. Jsem přece s tebou.
Má mu to říct, anebo mu má nechat jeho naději? Chovala ho v náru
čí jako matka. Před dítětem přece také zatajujeme smrt, aby se nevyděsilo.
A proč mu má říct: Bojím se smrti, která je v tobě? Proč zrovna já?
- Ty jsi má drahá. Jsi moje nejbližší, odpověděl jako ze sna a usnul.
Ve světnici bylo teplo a déšť venku ustal. Červotoči přestali hryzat a
netrpělivost se rozplynula. Nikdo už na nic nečekal, smrt tu vládla, jen
dvířka od kamen svítila. Ohnivý rámeček, za nímž plane očistný oheň,
který stejně jednou všechno spálí.
Spal na jejím rameni a čelo i skráně měl zpocené. Hřála ho svým tep
lem a najednou ho bylo tolik, že už nevydržela ležet. Sundala mužovu těž
kou hlavu s ramene a položila ji opatrně na polštář. Vstala, oblékla se a
začala chodit po místnosti. Šest metrů od postele ke dveřím a šest nazpá
tek, našlapovala zlehka, aby se neprobořila. Vždycky patnáct kroků tam a
zase nazpátek a vždycky okolo kulečníkového stolu, kde na zelené plsti
ležely čtyři koule jako na počátku. Metry se k ránu sčítaly do kilometrů a
těmi se vzdalovala od muže, který už ji nedohoní, i kdyby bezhlavý,
i kdyby jezdec na koni, jehož kopyta doznívala v jejím prázdném těle jako
krásný klus a cval.
Věčnost ji nezajímala, nebála se už smrti ani samoty. To, co ji upouta
lo, byly volné ruce a svobodné a dosud rychlé nohy. Čekala, až začne sví
tat, protože potmě pořád ještě neviděla a cesty jsou tam v horách po dešti
samý jíl.

Těžítka
Petr Kabeš
Co řeknu, to platím.
Jí-

Každé slovo je třeba pokřtít.
♦

Nikoli slovo, papír
nech nadechnout.
*

Podobizna okenního skla.
Jí-

Plán vzpomínek, zbořeniště představ.
Jí-

Muzea: věčně na čekané.
Jí-

Hodina bez vlastností, slepé náměstí.
Jí-

Oči davu: skelný papír.
Jí-

Dům slova má své podomky.
Jt

Přízemní člověk udeří vždy pod pas.
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Vlk se nažral, pak zamečel a trknul.
*

Vzkříšení pádu. Pád propasti.
*

Všechno je téma. Ale nejde přece o téma, jde o všechno.
*

Středověk jednoho poledne.
*

Před hotelem: denní parkoviště snů.
*

Šibeniční hodiny ráje.
*

Připomíná to corridu: když je řeč na kolenou,
bariéry hlasu řvou.
*

Má kořist si mne vyčíhala.
*

Zlomené srdce patří do sádry.
*

Sen jizvy o ráně.
*

Nula volá o pomoc.
*

Vidím třísku, vyhlížím polom.
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*

Obnažená slova patří na pláž,
nahá slova do postele.
*

Dobyvatelé vlastních útočišť.
*

Krajinu měnil v jízdní řád.
*

Do záchranného kruhu je třeba podplavat.
*

Nocovat v hodinářském krámku...
*

Slunce v úplňku.
*

Utracené dny, štěňata.
*

Bůh je exulant.
*

Na jazyku vražda, v srdci hrob.
*

Je to vždycky pevnina, co ztroskotá.
*

Vypřažená křídla.
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*

Modla se připravuje o naši budoucnost.
*

Nový zákon džungle: poušť.
*

Pojízdná čekárna.
*

Palma vítězství, fíkový list porážky.
Kříž nad tím krčí rameny.
*

Ucho se utrhlo, džbán
mi zůstal v rukou. Hluchý jako střep.
*

A traviči studní
žízní pomřeli. (Mrtvé jazyky.)
♦

Zkušenost budoucnosti: na jazyku, za zuby.
*

Jsou předmluvy, je doslov.
*

Janusova lebka.
*

Čas věčného návratu
Ivan Dubský
Ladislavu Hejdánkovi
„Běda mi! Kam se poděl čas?
Neklesl jsem do hlubokých studen ? "

Tak pravil Zarathustra
Kauza věčného návratu
Podnět k napsání těchto řádek zavdala četba románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Autor-vypravěč uvádí svůj příběh rozsáhlej
šími úvahami o Parmenidově „vidění" „celého světa do dvojice
protikladů" - „tíha-lehkost", „bytí-nebytí" atd. - a o Nietzscheho myš
lence věčného návratu. Jelikož čtenář nemusí mít Kunderovo dílo po ruce,
je kuriózní, uvádím ji in extenso:
„Myšlenka o věčném návratu je tajemná a Nietzsche jí uvedl
ostatní filozofy do rozpaků: pomyslit, že by se jednou všechno opako
valo, jak jsme to už zažili, a že by se i to opakování ještě do nekonečna
opakovalo! Co chce říci ten pomatený mýtus? - Mýtus věčného návra
tu říká per negationem, že život, který zmizí jednou provždy, který se
nenavrátí, je podoben stínu, je bez váhy, je předem mrtvý, a byl-li
strašný, krásný, vznešený, ta hrůza, vznešenost či krása nic nezname
nají. Nemusíme je brát na vědomí stejně jako válku mezi dvěma afric
kými státy ve čtrnáctém století, která nezměnila nic na tváři světa,
přestože v ní zahynulo v nevýslovných mukách tři sta tisíc černochů. —
Změní se něco na válce dvou afrických států ve čtrnáctém století, budeli se nesčetněkrát opakovat ve věčném návratu? - Změní: stane se z ní
blok, který ční a trvá, a její blbost bude neodčinitelná. - Kdyby se fran
couzská revoluce měla věčně opakovat, francouzská historiografie by
byla méně pyšná na Robespierra. Protože však mluví o něčem, co se ne
navrátí, krvavá léta se proměnila v pouhá slova, teorie, diskuse, stala se
lehčí než peří, nenahánějí strach. Je nekonečný rozdíl mezi Robespierrem, který se vyskytl jen jednou v dějinách, a Robespierrem, který by se
věčně vracel usekávat Francouzům hlavy.
Řekněme tedy, že myšlenka věčného návratu znamená jistou per
spektivu, z níž se věci jeví jinak, než jak je známe: jeví se bez polehčují
cí okolnosti své pomíjivosti...
Bude-li se každá vteřina našeho života nekonečněkrát opakovat,
jsme přikováni k věčnosti jak Ježíš Kristus ke kříži. Taková představa je
hrozná. Ve světě věčného návratu leží na každém gestu tíha nesnesitel
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né odpovědnosti. To je důvod, proč Nietzsche nazýval myšlenku věč
ného návratu nejtěžším břemenem (das schwerste Gewicht). - je-li věč
ný návrat nejtěžším břemenem, pak se mohou naše životy jevit na jeho
pozadí ve vší nádherné lehkosti. - Ale je tíha opravdu hrozná a lehkost
nádherná?..." atd.

Potud Kundera.
V moderním románu —v protikladu k velkým románům minulosti nejsou ničím neobvyklým intelektuálně meditativní pasáže, exkurse vě
decké povahy, ba ani filozofické reflexe ve skladbě různorodých
stavebních a formálních elementů uvnitř vyprávěného děje. Příkladem za
mnohé může sloužit Hermann Broch, který umístí do románu „lebendige
Wissenschaft", jak říká, ať už imanentně v dějích a figurách, nebo „nackt
und geradeaus". Rovněž Kundera chce vyjít vstříc tomuto požadavku
moderny. Ovšem: jakákoli reflexe, jakákoli „živá věda" (Broch), integro
vána do literárního díla, náleží k literárnímu diskursu; na vědecké, nauč
né interpolace v beletrii nelze proto pohlížet jako na vědecká, filozofická
pojednání in stricto sensu. Zvláště u Milana Kundery, autora rozličných
iocularií, lze předpokládat, že poloučená vsuvka, která by jinde (u jmeno
vaného Brocha například) měla mít „metaphysisch-ethischen Gehalt",
může být a bude posměškem. Autor-vypravěč může se nakrásně stát
obiectum ad ludum et iocum, obětí svého vlastního žertování - tentokrát
třeba s filozofií. Tak či onak, Kunderova „meditace" o věčném návratu
stejného i ve své transgresi (krásné písemnictví) signifikantního diskursu
nemůže být brána jako jiný diskurs: Nietzsche, je-li o něm už řeč, nedá se
obejít.
Jak je to tedy s myšlenkou myšlenek Nietzscheho, s věčným návra
tem stejného? Jedná se v ní o jakémsi nekonečném opakování téhož? Je to
myšlenka, či mýtus? Týká se tato myšlenka jednotlivého jsoucího, jednot
livé dějinné události, jednotlivého historického faktu, jednotlivé „vteřiny
našeho života"? V jakém smyslu ji chápat? Jaká je vskutku „nejtěžší"
z myšlenek Nietzscheho?
Číst „Zarathustru"
Těsně poté, co Friedrich Nietzsche na piazza Carlo Alberto v Turíně
slze obejme krk koně, kterého drožkář tloukl, v onu chvíli, po níž následu
je duševní zatmění, ještě rozesílá několik posledních lístků svým přáte
lům, lístků, mezi nimiž je jeden tohoto znění:
Poštovní razítko: Torino 4.1. 89
Příteli Jiří!
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Potom, co jsi mě objevil, nebylo žádné umění mě nalézti: obtíž je
v tom, ztratit mne...
Ukřižovaný

„Ukřižovaný" je vedle „Dionýsos" poslední signum Nietzscheho;
a „přítel Jiří"? Jde o známého dánského kritika Georga Brandese (vlast
ním jménem Cohena), jenž dříve než všichni Němci viděl v Nietzschem
„nejpodnětnějšího ze všech německých spisovatelů" (Brandes Nietzschemu 11.1.1888) a který ho svými přednáškami na univerzitě v Kodani uči
nil populárním nejen v tamějších intelektuálních kruzích, ale i po celé
Skandinávii (odtud i Strindbergovo seznámení s Nietzschem).
A jak číst jednověté diktum psané těsně před vstupem do brány ší
lenství? K tomu komentář Heideggerův: Abychom se mohli vůbec setkat
smyšlením Nietzscheho, musíme ho nejdříve nalézti; teprve když se nám
to podařilo, smíme se pokusit ho ztratit. Toto ztracení je těžší než naleze
ní: ztratit neznamená nechat něco zapadnout, zanechat za sebou a něčeho
se vzdát, nýbrž přikazuje osvobodit se opravdu od myšlení Nietzscheho;
znamená ponechat ho na místě, kam samo od sebe patří, nechat mu svo
bodu ve svobodě jeho vlastního bytostného postoje (WhD, 22). Nietzsche
si byl plně vědom takového poměru mezi objevením, nalezením a ztrace
ním, jak se zjevně ukázalo v posledních jasně vyřčených slovech na konci
jeho myšlenkové cesty. Objeven sice, ztrácí se - v nepravém smyslu v množství interpretací bez snahy, aby byl nalezen. Jeho obavy z Ecce homo, kde se opakovaně táže „Bylo mi porozuměno?", se až na nepatrné
výjimky naplnily.
Tak věčný návrat stejného, myšlenka, která je „základní koncepcí"
díla Nietzscheho (EH, 78), jsouc nenalezena stala se pro „dosavadního"
čtenáře myšlenkou z nejtemnějších a nejparadoxnějších. Někteří hledají
„za ní" skrytý smysl; „má eticko-psychologický význam," je imperati
vem: žít v každém okamžiku tak, jako bychom žili věčně, podobně jako
bez konce nekonečný úkol v Kantově stylu (G. Simmel). Jiní v ní spatřují
výpověď, dokument singulárně dějinného pobytu, myšlenkové řešení
vlastních osobních konfliktů Nietzscheho. Tímto způsobem „čte" Sartre
učení o věčném návratu; je to „lest zoufalého a pomsta na svých psychic
kých a fyzických defektech", „dogma, s jehož pomocí inscenuje Nietzsche
absurditu své vlastní existence jako komedii tím, že stigma vztahuje na se
be". V tomto existenciálním duchu nebo duchu diltheyovské filozofie ži
vota, který ve variabilitě je shodný, učení o návratu vyjadřuje formuli
„neúhybného sebestvrzení proti náklonnosti k sebezničení", není sice
afirmací života, ale jako „popření popření" je negací sebevraždy
(L. Klages). Podobně podle Rolanda Haymana, současného britského biografa Nietzscheho, chce myšlenka věčného návratu vyjádřit preferování
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věčnosti před sexuální žádostivostí. Jako „důkazu" se Hayman dovolává
Zarathustrovy věty: „Nikde jsem ještě nenašel ženy, od níž bych děti chtěl
mít, leda tuto ženu, již miluji, neb já tě miluji, ó věčnosti! Neb já tě miluji,
ó věčnosti!" (Z, 212).
Lou Andreas Salomé, táž, která mezi dubnem a listopadem roku
1882 přivedla ve svých jednadvaceti letech Nietzscheho k nejvyšším sta
vům milostným i k nejhroznějšímu zoufalství (za několik měsíců po roz
chodu s ní začne Nietzsche psát první díl „Zarathustry", kterýžto fakt
bývá uváděn do spojitosti právě s tímto rozchodem), chápe pronikavě (už
v roce 1894! - v knize Nietzsche in seinen Werken) jeho filozofii jako „sys
tém", jehož středem je učení o věčném návratu. Ale i ona vysvětluje myš
lenku Nietzscheho z jeho osobního osudu: „Kvintesence učení
o návratu... tvoří hluboký protiklad strastiplného životního pocitu," po
chází „z roztržky v jeho nitru..."
Nedbaje vlastních slov Nietzscheho, pokládá zase Alfred Báumler,
oficiální editor Nietzscheho v nacistickém Německu, myšlenku věčného
návratu za jakýsi bludný kámen v celku jeho filozofického systému, blud
ný kámen, který se tu octl „bez důležitosti", nepřípadnou „náboženskou
koncepcí" (jako náhražka křesťanské věčnosti); alfou a omegou jeho učení
není věčný návrat, ale vůle k moci.
Věčnému návratu se konečně přiznává rozhodující význam ve filo
zofii Nietzscheho - což zcela odpovídá jeho projektům k dílu, jež ji mělo
dovršit, dílu ovšem již nenapsanému, z něhož se zachoval jen počátek
a fragmenty errativně vydávané pod názvem Vůle k moci (o tom Mazzino Montinari, editor kritického vydání děl a korespondence započatého
v roce 1967), nicméně zůstává věčný návrat pouhou „šifrou" transcenden
ce (K. Jaspers, P. Ricouer), kterou nelze věcně uchopit.
Pro zbytek interpretů platí věčný návrat za něco „mystického", co
nenáleží myšlení (Nietzsche mluví o věčném návratu vysloveně jako
o „myšlence"), „kalné šaškovité mystérium šílenství pozdního Nietzsche
ho" (Ernst Bertram), je to „mystere" - „un beau poeme incommunicable"
(Ch. Andler). Filozof svou aforistickou produkcí, svou „Artisten-Metaphysik", básnivým myšlením, postavami Zarathustry, prince Vogelfrei
a dalšími, „maskou", za níž se skrývá, svádí k tomu, aby nalezen nebyl.
Myšlenka věčného návratu se nachází v knize Nietzscheho Tak pra
vil Zarathustra, díle v nejvyšší míře básnickém, které však není umělec
kým dílem, nýbrž filozofií. Vícevýznamovost vlastní každému textu je
v „Zarathustrovi" zesílena natolik, že kniha, která byla určena „pro
všechny a pro nikoho", bývá díky „kentaurské povaze svého básnivého
myšlení a mysli vého básnění" (Eugen Fink) „čtena" jako básnicko-metaforický nebo mysticko- enigmatický text nenáležející myšlení, filozofii.

Most atd.

Čas věčného návratu

89

Problém, jak číst „Zarathustru", jak porozumět jeho myšlence cent
rální, myšlence věčného návratu, je jistě v tom, že Nietzsche své základní
pojmy nepřipravil předchozím ontologickým zkoumáním, že je nevymezil vůči tradičním pojmům metafyzickým, že neprošly jemným sítem kri
tické reflexe, že proti obvyklému způsobu „dokazování" je mu sám
myšlenkový chod „důkazem" a podobně. Protože mu jde o to vyslovit
myšlenku propastnou, člověku navíc odpornou, nechutnou a nepřijatel
nou, připravuje Nietzsche její příchod pozvolna a stupňovitě, ačkoli jde
o věc evidentní. A protože jde ke všemu o myšlenku apelující k obratu
každého, myšlenku, která „káže zpívat", volí pro ni svůj básnický výraz.
(Nepatří však „Zarathustra" do řady filozofických děl - básní typu PERI
FYSEOS Parmenida a Empedokla, z nichž máme jen zlomky, arci s podo
benstvími ve stylu biblickém?) Nemá-li se však myšlenka věčného návra
tu ztratit - v onom smyslu, o němž píše Nietzsche na své cedulce
Brandesovi - a m á-li se vůbec nalézt, je třeba jenom číst „Zarathustru" podle pokynu Heideggerova - nejinak a stejně přísným způsobem „jako
nějaké Aristotelovo pojednání".
Myšlenka největší tíže
Myšlenka věčného návratu (Nietzsche vždy zdůrazňuje, že jde
o myšlenku, ať již „propastnou", nebo „myšlenku myšlenek") se ohlašuje
na prvních stránkách Radostné vědy, spisu vydaného půl roku před tím,
než Nietzsche začne psát „Zarathustru"; Radostná věda - srpen 1882, Tak
pravil Zarathustra, první díl napsán během deseti dnů v únoru 1883. Spo
jitost mezi oběma je zjevná: v předposledním aforismu Radostné vědy na
zvaném Největší tíže (nikoli „břemeno"!), když píše Nietzsche o „věčných
přesýpacích hodinách jsoucna", které se budou „opět a opět obracet", je
uveden věčný návrat jako myšlenka démonická - a v posledním aforismu
vystupuje již sám Zarathustra. K němu náleží učení věčného návratu pod
statně jako on k němu. Radostná věda končí tam, kde „Zarathustra" začí
ná: slova „Tak se počal Zarathustrův zánik" nacházíme tam i zde (W II,
203 a Z, 23), shodná situace a shodná slova, jimiž se uzavírá „la gaya
scienza" a jež jsou introitem k „Zarathustrovi". Vlastní učení o věčném
návratu stejného je uloženo až uprostřed díla jako myšlenka centrální, ja
ko „základní princip" Zarathustrův. Zarathustrova zvířata dobře vědí,
kdo Zarathustra je, čím se stane: „... ty jsi učitelem věčného návratu, toť již
osud tvůj!" (Z, 204).
Myšlenka věčného návratu vytanula Nietzschemu, tehdy sedmatřicetiletému, náhle jako ranou z pistole (tak označuje Hegel akt bezprost
ředně absolutního vědění), když se v srpnu 1881 procházel lesy
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u Silvaplanského jezera v Horním Engandinu, kde ji „nahodil na papír
s poznámkou: 6000 stop mimo člověka a čas" - jak píše v Ecce homo (EH,
78). Teprve dodatečně si Nietzsche obstarává „přírodovědecké" „důka
zy" pro své učení, jak víme ze zlomků z pozůstalosti.
Věčný návrat neměl být jenom „základní koncepcí" „Zarathustry",
jenž je „světem pro sebe", ale i ústředním motivem, kolem něhož se mělo
rozvinout dílo, v němž chtěl Nietzsche vyložit svou filozofii soustavně ja
ko celek, dílo ohlašované, připravované, ale nestvořené. Fragmenty z něj
byly promiskuitně vydávány spolu s náčrtky z předchozích let pod titu
lem Vůle k moci, ale teprve Giorgio Colli a Mazzino Montinari zjednali
v kritickém vydání celkového díla pořádek. Dochované plány (Nietzsche
zanechal několik variant) z let 1884 a 1888, tedy nejpůvodnější a poslední,
stvrzují, že filozofie věčného návratu v kondominiu s tituly Poledne
a věčnost (1884) a Dionýsos (1888) byla základně určující pro celek jeho
pozdní filozofie a že i otázka vůle k moci měla být včleněna do filozofie
věčného návratu, a nikoli obráceně, jak chtěl vidět Alfred Báumler.
Jestli myšlenka věčného návratu přišla Nietzschemu náhle, jako zne
nadání - zárodek její ovšem nacházíme již ve větách devatenáctiletého
Friedricha „Kde je kruh, který člověka obepíná? Je to svět? Je to Bůh?" připravuje její příchod postupně a varovně. V Radostné vědě ji uvádí pří
mo jako myšlenku ďábelskou. Kdyby se jednoho dne nebo noci - čteme
v 341. aforismu - vplížil k člověku do jeho nejosamělejší samoty démon
a řekl mu, že tento život, který žije teďa který žil, bude muset žít ještě jed
nou a nesčetněkrát a nebude na něm nic nového, nýbrž vše, každá bolest
i každá rozkoš, každá myšlenka i každé zasténání, vše velké i malé lidské
ho života se bude vracet ve stejné řadě a stejném postupu, že „věčné pře
sýpací hodiny jsoucna se budou opět obracet" a člověk s nimi, „prášek
v prachu", nezhroutí se člověk, nebude skřípat zuby a proklínat démona?
Není otázka „Chceš to zde ještě jednou a nesčíslněkrát?" otázkou nejtěžší?
„Dosavadnímu" člověku musí být tato otázka odporná, žádný člo
věk si ji nechce připustit, nechce říci „Ano" nejodpomějšímu, hnusnému
utrpení a zlu, které by se mělo stále vracet. Takovou otázku, otázku „nej
větší tíže" může klást jen ďábel, „duch tíže" - tj. nouze, tísně, donucení,
poslušnosti, cíle, vůle. Zarathustra je naopak onou postavou, která je
schopna říci své „Ano" ke všemu tomu, která netouží po ničem jiném než
„po věčném stvrzení a zpečetění", která chce návrat, chce navěky všechno
stejné, všechno nazpátek a věčně znova (Z, 290-1). Zarathustrův kladný
patos, afirmaci k věčnému návratu, nazývá Nietzsche patosem tragickým.
Zarathustrou začíná tragédie - „incipit tragoedia" - (tak je také na
zván poslední odstavec Radostné vědy), tragédie nikoli v obvyklém, tra
dičním smyslu, kde tragické způsobuje katarzi a vzbuzuje soucit (náleží
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estetickému), ale ve smyslu primordiálním, vížícím se k mýtu „těch, kteří
začínali dithyramb" (Aristoteles, Poetika 4,1449 a 9n). A ti, kteří „začínali
dithyramb", byli - „zpívající kozli", satyři, tančící a zpívající spolu s menádami a bakchantkami v mystériích a orgiích dionýsovských, na počest
boha s nesčetnými příjmeními, mezi jiným i DITHYRAMBOGENES (po
dle Bachofena). I když etymologie a prameny nedostačují k tomu, aby se
slovo TRAGODOÍ přesně přeložilo, je chór satyrů oním „dramatickým
prafenoménem" a dionýsie oním místem, kde se formovala antická tragé
die. Svými zvířecími maskami, běsněním a řáděním se připodobňují své
mu bohu, manifestují svou účast na substanci svého boha, v rituálním
spříznění s bohem, který trpěl, umřel, aby znovuzrozen (latinsky vyslove
no: passio et resurrectio - po staletích později) vítězně táhl celým světem,
aby vystoupil na Olymp a stal se vposled „bohem nejvyšším".
Jak rozumět tragickému, jak se ab origine nabízí z dionýsovských
mystérií? Jak vyhlíží tragické v onom bytostném smyslu?
Ať již syn Persefoné, nebo Semelé, ať již jako dítě roztrhán Titány na
kousky a uvařen v kotli, nebo zabit bleskem (svým otcem Diem) v těle své
druhé matky a zašit ve stehně a donošen Diem, sražen do Hádu, do pod
světí (HOUTOS DE AIDES KAI DIONYSOS, totéž je Hádes a Dionýsos,
říká Herakleitos, také jedním z jeho mnohých jmen je CHTHONIOS,
„podzemský") a vzestoupiv vzhůru, nezaniknuvší, ale stále se navracející
(dobou mystérií Dionýsových je jaro, kdy po „periodickém utrpení a umí
rání" znovuožívá), vede k účasti na dionýsovském patosu: život i smrt,
vzestup i zánik, cesta vzhůru a dolů, vše je do sebe vpojeno. „Tragický
mýtus" přisvědčuje také utrpení, zániku, neboť vše se navrací zpět do ži
votního základu, jak to ukazuje fenomén Dionýsův.
Tento „tragický patos" objevuje Nietzsche už na počátku své filozo
fie (Zrození tragédie z ducha hudby, 1872) a podstatné určení tragického
se stalo jejím centrálním motivem. „Dionýsovský patos" Nietzsche obrací,
jak sám v Ecce homo rekapituluje, v „patos filozofický", ve fenoménu tra
gického - čti v primordiálním významu - se ukazuje pravá podoba reali
ty - tragická podstata světa. „Tragické je základní formule Nietzscheho
pro jeho zkušenost bytí," jak vystihuje Eugen Fink (F, 17). Nietzsche se
sám pokládá za „prvého tragického filozofa" (protiklad filozofa pesimis
tického a nihilisty vůbec), je „příslibem tragického věku"; „Jako prvý po
chopil jsem zázračný zjev dionýsovství," prohlašuje hrdě v Ecce homo
(EH, 59). A charakterizuje ho (obdobně jsme slyšeli v Radostné vědě) slo
vy:
„Formule nejvyššího kladu, zrozená z plnosti, z nadbytku, při
svědčení, i k utrpení, i k vině, i ještě ke všemu pochybnému a cizímu
v životě... Toto poslední, nejradostnější, bujně překypující Ano životu
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je nejen nejvyšším poznáním, je také nejhlubším... Z toho, co jest, nic
nelze odmyslit, ničeho nelze postrádat..." (EH, 59).

Tak se má chápat nejen slovo „dionýsovský", ale tak se má slovem
„dionýsovský", tj. souběžně tragický, chápat i sám myslitel. Jeho cílem
není odpoutat se od děsivého, utéci před realitou (k „ideálu" a podobně),
nýbrž přisvědčovat životu se vším všudy. To znamená tragické, to zna
mená dionýsovské ve filozofii Nietzscheho.
Myšlenka Nietzscheho z Engandinu se ve své zárodečné podobě tý
ká života, uznání života, přitakání životu s utrpením, které k němu nále
ží: „Vše, co trpí, chce žít" a „Vše zralé - chce zemříti!" - „Žehnán budiž
vinařský nůž!" (Z, 290). Fenomén tragického však neotevírá jakousi filo
zofii životní, nýbrž je „klíčem k podstatě světa" (Fink), fenomén prediskurzívní zkušenosti má svou ontologickou validitu, náleží filozofii
perennis. Nietzsche konečně sám prohlašuje, že „učení o koloběhu všech
věcí opakovaném do nekonečna, tomuto učení Zarathustrovu, byl by mo
hl učit už Herakleitos" (EH, 61).
„O vidění a hádance." Čas kruhem?
Zarathustrův příběh začíná jeho „zánikem": po desetileté osamělosti
v horách sestupuje dolů k lidem, „chce se zase státi člověkem", ale ouha!
Nejprve potkává starce, který ještě „v lese nezaslechl, že bůh je mrtev",
přichází na tržiště, aby pro množství lidu hlásal nadčlověka, pak již jen
několika svým druhům vůli k moci, ale když i u svých učedníků, lidí „vě
doucích", sklidí posměch a nepochopení (vše se odehrává v prvním
a druhém dílu knihy), vystupuje zpět do hor, aby „v nejosamělejší osamě
losti" dospěl k myšlence, která završí jeho učení, k věčnému návratu stej
ného, myšlence vrcholné, ale - jak se ukazuje - i propastné zároveň.
Že máme před sebou myšlenku vrcholnou i nejhlubší, prokazuje
způsob, jakým se její introitus připravuje: v hodině „nejtišší" (neboť také
„nejtišší slova to jsou, jež přinášejí bouři. Myšlenky, jež se blíží na nohách
holubicích, řídí svět" - Z, 141) už nikoli pro lidi nebo pro několik svých
druhů, ale v samomluvě, pouze pro sebe sama rozvažuje, zda má vyslovit
myšlenku, kterou ví. Putováním nejosamělejším, nikým nedoprovázen,
s vědomím, že za ním „cesty již není", bez jakýchkoli „žebříčků" se po
kouší „vystoupit sám sobě na hlavu", dosíci svého „vrcholu posledního"
(Z, 143-4). Před Zarathustrou se otevírá možnost, že buď bude myšlen
kou největší tíže stržen do propasti, nebo dosáhnuv vrcholu, stane se sám
její větší protiváhou.
Lodníkům, lidem plujícím z dáli a spějícím do dáli, žijícím v nebez
pečenství, vypravuje Zarathustra „hádanku, kterou viděl", v níž se koneč
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ně tematizuje čas věčného návratu. Zarathustra v této vizi vystupuje
vzhůru, na ramenou mu sedí „duch tíže", „půl trpaslík, půl krtek", „ďábel
a arcinepřítel" (připomeňme zde, že v dílech Nietzscheho vystupuje
„duch tíže" vždy ďábelsky, je tvůrcem nátlaku, ustanovení, nouze, po
slušnosti, účelu a podobně, je antipodem tančícího Dionýsa), jenž Zarathustrovi kape do mozku „olověné krůpěje myšlenek", chce ho stáhnout
do hloubi, neboť nesnáší propastně vrcholné myšlenky smrtící samu smrt:
„To že byl život? Nuže vzhůru! Ještě jednou!" (Z, 147). „Duch tíže" před
stavuje vědění o nekonečnosti času (dle komentáře Eugena Finka), brání
cí člověku v neustálém vzestupu; nekonečná síla času vyčerpává a ničí
všechny konečné síly lidské sebe-transcendence ubíhající v dráze času.
Jakmile Zarathustra vysloví svou odvážnou myšlenku vůle k opako
vání, uleví se mu hned, trpaslík seskočí s jeho ramen a na místě, kde se za
stavili, na cestě branou (ein Torweg), dochází k rozhovoru o čase.
„Viz tuto cestu branou! trpaslíku!" zahajuje Zarathustra svůj výklad.
Vlastně popisuje bránu, u níž stojí, a tím dává nazřít hádanku. V bráně
cest se scházejí dvě cesty: jedna dlouhá ubíhající dopředu, druhá dlouhá
zpět, obě na opačné strany. A obě ubíhají do nekonečna, do věčnosti, ni
kdo jimi „neprošel až do konce". Stýkají se, „narážejí si právě o čelo"
v bráně, na níž je nápis „Okamžik". Obraz cest ubíhajících do nekonečna
kupředu a nazad je čas se svým rozměrem nekonečné minulosti a neko
nečné budoucnosti, pozorovaný od brány „okamžiku", vycházející z pří
tomného „teď" nebo doslova „o čelo narážející", kdy se setkává jedna
i dmhá věčnost. Zarathustra se ptá trpaslíka, co znamenají tyto cesty věč
nosti, zda si „na věky" neodporují? Co tedy znamená věčnost? Nedohled
nou nekonečnost? Ukazuje podobenství dvou nekonečných cest jedinou
pravdu o čase? A trpaslík má ihned po ruce své řešení: „Vše přímé lže...
Každá pravda je křivá, sám čas je kruh" (Z, 148).
Zarathustra reaguje na trpaslíkovu odpověď slovy: „Ty duchu tíže!...
neulehčuj si to příliš!" Z toho lze soudit, že trpaslík hádanku svým způso
bem uhádl, že se tedy obě cesty, řady časových momentů ubíhajících do
věčnosti, musí v ní setkat, a tak vytvořit kruh; běh času, jak bychom řekli,
regressus in infinitum na jedné straně a progressus in infinitum na straně
druhé se setkávají, kruh se uzavře. Trpaslík, který se má vyjádřit o „celku
času", musí vystačit (ale nejen on) s podobenstvím, quasi ontologickou
metaforou: vše se točí v kruhu. Tak také v této podobě se někdy chápe
i Nietzscheho učení věčného návratu, jak záhy uvidíme - mylně.
Trpaslíkova odpověď se jeví Zarathustrovi příliš „lehkou"; Zara
thustra poukazuje na „okamžik", kde se cesty střetávají, a klade trpaslíko
vi druhou otázku, kterou však „duch tíže" nezodpoví, mizí a Zarathustra
sám je zděšen vlastními myšlenkami a tím, co se za nimi tají: jestli od to
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hoto okamžiku „běží dlouhá věčná ulice dozadu", leží-li za námi celá věč
nost, pak všechny konečné věci už zde byly, v nekonečném čase se vše ko
nečné už ukončilo. Ale zda i co se může stát, tedy věci budoucí zde už
také nebyly, myslíme-li celý čas, věčnost minulosti i věčnou budoucnost?
A ke všemu se Zarathustra ještě táže: „A bylo-li tu všechno: co míníš, tr
paslíku, o tomto okamžiku? Zda není nutné, aby tu jednou již i tato cesta
branou - byla bývala?" Táže se tedy, zda přítomný okamžik, který „za sebou vleče všechny věci, jež přijdou", nevleče „také sám sebe"? Toto tázá
ní bylo na trpaslíka příliš, neboť zde už nejde o běh času, ale o čas sám;
všechny věci jsou vždy v něm, v jeho nekonečné věčnosti. Zarathustra se
proto musí konsekventně i ptát, zda „není nutné, abychom my všichni tu
již byli bývali? - a zda nepřijdeme nutně zas a nepoběžíme onou druhou
ulicí, ven, tam před námi, onou hrůznou ulicí - zdaž se nutně nebudeme
vracet na věky?-" (Z, 149).
Z myšlenky celku času, v němž vše bylo, jest a bude, v němž ubíhají
všechny věci, vyplývá nutně i návrat stejného, který musí být věčný jako
čas sám. Tak daleko už nemůže a nestačí trpaslík Zarathustru sledovat,
stejně jako později mnoho čtenářů „Zarathustrových". Zarathustra je opět
sám, zděšen vlastními myšlenkami o půlnoci, v čase nejvzdálenějším od
poledne, kdy věčnost je zjevná; uzří mladého pastýře, který se s tváří pl
nou hnusu a bledý zděšením dusí, kroutí a škube a z úst mu visí těžký
černý had, který mu vlezl do jícnu a snad se mu tam zakousl. Had se ne
dal vytrhnout, a proto Zarathustra křičí na pastýře, aby kousal a hadovi
hlavu ukousl. Pastýř tak učiní, hlavu vyplivne a tu se celý promění, rozzá
ří a začne se smát (víme, že pro Nietzscheho je smích zabíjející, že dopro
vází vítězství nad duchem tíže, že podobně jako tanec náleží
dionýsovskému), protože se mu podařilo zmoci myšlenku děsivou, že vše
- utrpení, hnus - se navrátí, myšlenku nejtěžší, myšlenku věčného návra
tu. Myšlenka sama se proklubává z tajemných souvislostí, jak naznačil ti
tul naší partie. Mladý pastýř představující onoho člověka, který
v Radostné vědě skřípe zuby, m á-li přijmout myšlenku, že vše, co bylo,
bude opět, se zbavuje těžkého hada, který ho rdousí, zbavuje se myšlenky
koloběhu času. Neboť had, který se kouše do ocasu, je v Indii kosmickým
koloběhem nebo časem a také Rekové znali odpovídajícího hada (UROBOROS), který přes gnosi vstupuje do mystiky a alchymie - hada věčnos
ti. Událost, jejímž svědkem je Zarathustra, zjevuje, že věčnost je třeba
myslit jinak než jako otáčení v kruhu, jak si ji představoval trpaslík, že za
touto představou leží hlubší myšlenka. K její povaze poukazuje gesto Zarathustrovo: „Pohleď na tento okamžik!" neboť odtud, z „okamžiku"
a z vlastního postoje v „okamžiku" se rodí nové učení o věčnosti, o věč
ném návratu.
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„Uzdravující se." O věčném návratu
I když je celý třetí díl „Zarathustry" prostoupen myšlenkou věčného
návratu, setkáváme se s ní vlastně jen ve dvou kapitolách: ve Vidění a há
dance, kde je rozvržena, a v Uzdravujícím se, kde je vyslovena. Souvislost
mezi oběma kapitolami je velmi úzká, i když mezi nimi leží deset jiných:
v Uzdravujícím se nalezneme vysvětlení, že Zarathustrova vize pastýře
dusícího se hadem a osvobozeného ukousnutím hadí hlavy byla Zarathustrovým vlastním zážitkem. Překousnuv hada, překonává hnus z nad
cházející propastné myšlenky, z myšlenky návratu, onemocní a nemocný
leží v jeskyni se svými zvířaty - orlem a hadem - , jež Zarathustru dopro
vázejí do jeho osamělosti a jeho osamělost jimi hovoří. Symbolika obou
zvířat v předmluvě „Zarathustry" je jednoznačná: když se objevují vůbec
poprvé, orel krouží vzduchem „v širokých kruzích a na něm visí had, ne
jako lup, než jako přítel: neboť byl obtočen kol jeho krku" (Z, 35), tedy
kroužení v kruzích navzájem propletené - jsou to zjevně zvířata „věčného
návratu". K uzdravujícímu se Zarathustrovi hovoří o koloběhu všech vě
cí, vše „tančí, vše přichází, prchá - a vrací se". Takovou představu mají
orel a had, zvířata Zarathustrova, neboť jsou vnořena do času a jeho kolo
běhu, nahlížejí ho z vnitřku světa, neznají nijaké „vně" světa; odtud jejich
představa návratu jako věčně se opakujícího Nyní, v němž je celý čas,
a proto i minulé je současně budoucím:
„Všechno přichází, všechno se vrací; věčně běží kolo jsoucna.
Všechno umírá, všechno zase vzkvétá; věčně běží rok jsoucna.
Všechno se láme, všechno se spravuje; věčně se staví stejný dům
jsoucna. Všechno se loučí, všechno zdraví se zas; věčně si zůstává věr
ný prsten jsoucna.
Každým okamžikem počíná jsoucno; kolem každého 'Zde' se otá
čí koule 'Tam'. Střed je v každém bodě. Křivá je stezka věčnosti."
(Z, 201-202, na všech místech, kde Otokar Fischer uvádí „jsoucno", čte
me v originále „Sein".)

Co tomu říká Zarathustra? „Ó vy šašci a kolovrátky, mlčte přec!"
okřikuje je, neboť ani jeho zvířata netlumočí ještě jeho učení. Hned na po
čátku je nápadná shoda jejich řeči s trpaslíkovou: trpaslík hovoří o prav
dě, která je křivá, zvířata o křivé cestě věčnosti. Pro trpaslíka se časové
řady, minulé i budoucí, setkávají v nekonečnosti, zvířata vidí běh času ve
světle opakování, jako lehce, „tanečně" se vracející elementy času točící se
v kole. Proto Zarathustra i je nazývá kolovrátky.
Zarathustrova zvířata mluví o věčném návratu z hlediska svého,
z hlediska bytostí spočívajících v proudu času a neschopných vidět tento
běh, toto ubíhání jinak než „zevnitř", z konečnosti, ze stálého vzniku a zá
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niku, z neustálých proměn a nekonečného opakování (jinak by to nebyly
věci a procesy konečné); zvířata plují v čase, jsou jeho proudem pohlcena,
nemají distanci potřebnou k tomu, aby čas a věčnost byly jejich úkolem
a osudem.
Nicméně právě zvířata, která ačkoli sama vyznávají čas jako stálé
opakování, vědí dobře, kdo je Zarathustra a co je jeho učením, neostýcha
jí se vyslovit, co se vyslovit obával - nikoliv kvůli sobě, ale pro případné,
možné a dokonce velmi pravděpodobné neporozumění - „hlavní věty
nového filozofického systému"
(O. Fischer):
„Hled' víme, čemu učíš: že se věčně vracejí všechny věci a my sa
mi s nimi, a že jsme tu nekonečněkráte již byli, a všechny věci s námi.
Učíš, že jest veliký rok vznikání, nestvůrně veliký rok: ten se jak
písečné hodiny vždy znovu otočí, aby znovu běžel a doběhl:
- tak, že všechny roky jsou si navzájem rovny v největším a též
v nejmenším - že v každém velikém roce my sami sobě jsme si rovni
v největším a též v nejmenším" (Z, 204).

Potom, co zvířata vyslovila základní myšlenku věčného návratu s je
ho paradoxním opakováním stejného (roky nejmenší a největší jsou si
rovny, jsou stejné), musí dovést tuto myšlenku do konce a vyřknou i to, co
k věčnému návratu bytostně náleží a o čem by rovněž Zarathustra pro
mluvil, totiž o věčném návratu sebe samého. Navrací-li se celek všeho
jsoucího, „uzel všech příčin", musí se vracet i ten, který je do nich vevázán
a který je příčinou věčného návratu:
„Přijdu zase," říkají za Zarathustru jeho zvířata, „s tímto slun
cem, s touto zemí, s tímto orlem, s tímto hadem - ne abych žil život no
vý nebo lepší nebo život podobný:
- budu věčně přicházeti, abych žil tento stejný život, nezměněný
v nejmenším ani v největším, abych opět učil věčnému návratu všech
v ě cí-"(Z , 205).

Tím se uzavírá Zarathustrův kruh kruhů, nevyhnutelně se do něho
zahrnuje Zarathustra sám se svým návratem. A tím také „končí Zara
thustrův zánik". Orel a had umlknou, nastává velké ticho, poslání zvířat
skončilo a „opatrně se vzdalují" (Z, 205).
Zarathustrova cesta počíná jeho zánikem (je tedy tragickou v primordiálním smyslu), myšlením myšlenky návratu, a jakmile je vyslovena,
Zarathustrův zánik končí. Tak se znovu ukazuje, že věčný návrat je jeho
základní myšlenkou bytostně s ním spojenou. Jako tragický hrdina pro
chází Zarathustra nejtěžší nemocí, aby se naučil říci „Ano" i nejpropast
nější myšlence, že vše, utrpení, hnus, zlo se navrací věčně. Na své cestě,
která stoupá vzhůru k vrcholkům i klesá do nejhlubších propastí, se zba
vuje trpaslíka, jenž návrat myslí sice jako kruh, ale nepřihlíží k bráně
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„okamžiku". Zarathustra se usmívá i nad kolovrátkovou a lyrickou pís
ničkou svých zvířat, která se volně pohybují v koloběhu bytí, rozhodný
okamžik jim není vlastní. Nejblíže je mu mladý pastýř (vidina sebe sama),
který ukousne hlavu „hadu věčnosti". Myšlenka věčného návratu se de
monstruje tímto zkousnutím, je odpovědí na otázku, co je brána cest, oka
mžik - jak uvedené místo chápe Martin Heidegger (N 1,445).
„Zarathustrou" se Nietzscheho učení věčného návratu neuzavírá;
návrat zůstává jeho hlavní myšlenkou ve skicách dochovaných a vyda
ných z pozůstalosti, myšlenku návratu rozvíjí ve spisech vydaných za vě
domého života (Jenseits von Gut und Böse, Ecce homo).
Opustíme nyní „hádankovítý" způsob, kde - podle Aristotela (Poeti
ka 22, 1458a) - ten, který mluví, spojí spolu věci nemožné, ačkoli mluví
o věcech skutečných, a proto nepoužívá slov ve vlastním smyslu, nýbrž
spojuje metafory; opustíme trpaslíka, hada s orlem i mladého pastýře,
který se jedním kousnutím zbavil hada, který ho rdousil, a „rozlouskl" zá
hadnou otázku věčného návratu, abychom se „v šedých pojmech" poku
sili o rekapitulaci toho, co Nietzsche myslel.
Okamžik a věčnost
Z běžné a obvyklé představy o čase jako běhu, plynoucího proudu,
následování jednotlivých časových „momentů", „bodů" (Aristoteles je
označuje slovem TO NÝN, Fysika IV, 10-14) v řadě do nekonečna, od pří
tomného Nyní zpět do minulosti a kupředu do nekonečné budoucnosti,
z času ubíhajícího lineárně do dvou nekonečností vychází i Zarathustrovo
myšlení. Čas tedy samozřejmě už zde je, je něčím jsoucím, s čím zachází
me, počítáme atd. Co je však na čase jsoucí? Snad ne minulé, které již ne
ní? Snad ne budoucí, které ještě není? Je to přítomné? Ale sotva pomyslím
na „Nyní", sotva to slovo vyřknu, už je pryč. Přítomné Nyní uplývá, mizí
v minulosti a z budoucnosti přichází nové Nyní a tak neustále. Středověk
měl pro ně termín nunc fluens. A přece: ve svém uplývání, ve svém běhu
trvá. Je stále, i když stále není: et est et non est, jak čteme u sv. Augustina.
Protože každé tázání po tom, co na jsoucím je jsoucí, co jest jeho bytí,
v našem případě: co je čas? - otázka, která by pro takového Wittgensteina
nebyla smysluplná - , protože takové tázání, stojící u počátku západní metafyziky, je eo ipso metafyzické a také odpověď na otázku (ale „odpově
dí" je i neartikulovaná běžná - v nereflektované samozřejmosti představa o ubíhajícím čase) je myšlenkou metafyzickou, již určenou me
tafyzickou tradicí.
Také Nietzsche přejímá tuto představu o čase, je pro něho směrodat
ná, i když ji musí myšlením své myšlenky překonat. I pro něho je výcho
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diskem obvyklá zkušenost lidského postoje k času, z ní sleduje obě následnosti časové, cestu zpět s Nyní ubíhajícími do minulosti a cestu ku
předu s budoucími, přicházejícími Nyní, a vidí, že uplývají od
přítomného Nyní, které je mezí, hranicí („branou cest"), od níž se obě ces
ty do nekonečna rozbíhají. Běží opravdu obě cesty do nekonečné nekoneč
nosti, do nekonečnosti bez konce? Není totiž nekonečný čas určitým
způsobem ohraničený, protože nepřipouští další čas? - jak čteme již
u Aristotela (de coelo, 1 1 2 ,283a). Neleží za ne-konečným, ne-dohledným
ještě další nekonečnost? A znovu a in infinitum? Není podobná n e- ko
nečnost právem nazvána špatnou?
Tento problém jako by řešila odpověď, že čas je kruh. Myšlenka není
nijak nová, Aristoteles uvádí kruhovou podobu času ve Fysice (IV 14,223
b n) a aporie, které vznikají, jsou nabíledni. Aby se vytvořil kruh času,
musí se obě časové sukcese kdesi v nekonečnu, ve věčnosti setkat a vytvo
řit prsten, kde se počátek a konec spojí. Jak lze myslit kruh času? Zara
thustra, jak jsme viděli, odlišuje věčnost minulého času a věčnost času
budoucího, v nichž ubíhají všechny věci. V žádné z nich se však nemůže
udát nekonečné množství nových událostí, protože ty, které se v minulos
ti udály, musely skončit, a které nastanou, jsou v budoucí věčnosti.
V obou případech se myslí minulost a i budoucnost jako dva časové cel
ky, v nichž vše ubíhá. „Dvakrát celý čas? Není to nesmysl?" můžeme se
ptát s Eugenem Finkem (F, 88), který postup Nietzscheho vysvětluje:
„Tím, že určuje délku těchto cest jako věčnost a věčnost jako ne
konečný čas, otevírá se problematika v otázce o poměru konečného ča
sového obsahu k času samému. Když vše, co může ubíhat v běhu času,
je konečné, pak musí mít nekonečná minulost již celý běh věcí za sebou
- nic z toho, co se vůbec může udát, nemůže se neudát, a pak je právě
to, co se děje, podstatně 'opakováním', a to nekonečným opakováním;
a vše budoucí může probíhat jen jako stále opakovaná věčná, nekoneč
ná budoucnost; ale tak nezůstávají dvě rozdílné věčnosti, minulost
a budoucnost, neboť s pojetím věčnosti jako nekonečného opakování
časových obsahů se fenomenální rozdíl mezi minulostí a budoucností
m ší" (F, 101).

Paradoxní závěr o dvou celcích času vyplývá mimo jiné z toho, že
otázka o bytí v čase se netýká časových struktur, ale věcí, dějů, tedy jejich
konečnosti v nekonečném čase. Nicméně myšlení času jako kruhu (po
způsobu trpaslíkově, dodejme), i když není Zarathustrovým, se může
opírat o ony predikáty věčnosti, pro něž je kruh nejen v mýtu, kosmologii,
ale i v metafyzice jejím smyslovým obrazem. Kruh je ukončeným neko
nečnem se svým bezpočátečným počátkem a nekonečným koncem, je Jed
ním vše v sobě obsahujícím, dokonalým, svým vlastním celkem. K tomu,
aby se mohla myšlenka věčného návratu vyjádřit, nestačí trpaslíkova od-
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poveď o kruhu času (jak jsme viděli), k tomu je třeba najít nový počátek,
a to zcela radikálně - jak ukázal metaforický obraz mladého pastýře, jenž
naráz zkousne - a vyjít z takové rozhodné chvíle, vyjít od okamžiku.
Okamžik, jak bylo napsáno na bráně, před níž se zastavil Zarathust
ra s trpaslíkem na ramenou, je oním místem, respektive oním časem,
v němž se oba časy, minulost a budoucnost, setkávají, odkud lze pochopit
věčnost, a tím i čas. Okamžik není jako u Aristotela hranicí mezi dvěma
časovými úseky, není ani jen jakýmsi středem (pamatujme: „Střed je
v každém bodě"!), který drží počátek budoucího a konec minulého času
(Aristoteles, Fysika IV, 10, 251 b 20 n), není bodem, který náleží k řadě
Nyní, jehož návrat by byl chronologicky vypočítatelný. Proti Nyní - řec
kému NYN, „bodu" času - má blíže k ROPĚ, obratu závisejícímu na jedi
ném bodu (Thukydides), chvíli, po níž nastane rozhodný obrat (což
vyjádřila latina jako ictus oculi, oka-mžik). Jak vyplývá, není okamžik ně
jakým neutrálním místem přítomnosti, místem, kde stojí ten, který by lho
stejně čas časoval, ale oním místem, kde člověk, který není pouhým
divákem, ho časuje z věčnosti, to znamená u Nietzscheho: z věčného ná
vratu. Člověk musí stát v onom místě, kde se oba časy - minulý a budou
cí - setkávají, „srážejí", musí se stát sám okamžikem. Pro něho platí, že
rozhodnutí je okamžikem (cf. N I, 311, 357, 467), v němž jde o vše. Celá
myšlenka věčného návratu je myšlením okamžiku - okamžiku v tomto
smyslu jako nejvyššího určení času, kdy se člověk sám vloží do časovosti.
(Před Nietzschem uvažoval Sören Kierkegaard v Pojmu úzkosti - 1844 obdobně, neboť pro něho okamžik není atomem času, ale atomem věčnos
ti, i když ani Kierkegaardovi toto určení není výstižné, protože pak se
okamžik nemusí chápat směrem k budoucímu, jak je třeba; okamžik je
spíše „první reflex věčnosti v čase", „plnost času... jako věčné"; myšlenko
vé cesty obou, Nietzscheho i Kierkegaardova, míří ovšem zcela opačnými
směry.)
Úloha, kterou okamžik hraje v myšlence věčného návratu, je natolik
rozhodující, že v ní je vysvětlitelné, proč Nietzsche připravuje příchod
rozhodného okamžiku tak naléhavě podivnou symbolikou: básnická řeč
oslovuje silněji než řeč ontologického pojmosloví sebedokonaleji vypraco
vaného, neboť jde o výzvu k osobnímu rozhodnutí.
Příchod myšlenky věčného návratu se ohlašuje v „Zarathustrovi"
několikrát slovy, že nablízku je „velké poledne", a také jeden z projektů
nalezených v pozůstalosti má titul Poledne a věčnost. Poledne, doba nejkratšího stínu a nejvyššího jasu, je Nietzschemu světlým středem ve dni
člověka, chvílí, kdy čas se „zastavuje", je totožné s okamžikem, kdy se
rozhoduje o všem, kdy se „z času" sahá po věčnosti, okamžikem nejvyšší jednoty, 'okamžikem věčnosti" (N I, 402). Věčnost a časnost nejsou roz-
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dílné, stávají se jedním. Myšlenka Nietzscheho, že věčnost, a tím i věčný
návrat stejného je možno pochopit z okamžiku, je vysloveně protiplatónská: pro Platóna je věčnost - AION - přísně odlišena od času - CHRONOS
- , čas je pouhým jejím obrazem (Timaios 37d), věčnost nemůže tedy být
nikdy myšlena v jednotě s časem. Nietzsche naopak chápe věčnost jako
skutečný, nekonečný čas, nikoli ve smyslu ustavičného - sempiternitatis,
ale blíže Schellingově myšlence, že pravá věčnost není ta, která všechen
čas vylučuje, nýbrž která čas, věčný čas obsahuje podřizujíc jej sobě. „Pra
vá věčnost je překonání času" a Schelling má pro ně hebrejské jméno pro
vítězství - Naezach - , náležející k prvním vlastnostem Božím (Sámmtl.
Werke I, 8,260). V podobném duchu je třeba chápat překonání myšlenky
kruhu času a nekonečného opakování stejného myšlenkou věčného ná
vratu.
Jestli myšlenka věčného návratu odmítá věčnost ležící za časem, tj.
bezčasovou aeternitas (kterou nemůžeme ovšem myslit jinak než z času
a jejíž podstata se opisuje časovými analogiemi nebo se vymezuje negativ
ně), a věčnost nalézá uvnitř času, dostává se do blízkosti pojetí koloběhu
času jako neustálého, nekonečného opakování a bývá tak i chápána a nej
častěji zaměňována. V „Zarathustrovi" je tak líčen běh všech věcí jako
„velký rok", jenž se jako přesýpací hodiny vždy znovu otáčí, a tím se vše
vrací. V opakování „velkého roku" přichází vše stejné znovu, stále stejné
se znovu vrací, periodicky se vše otáčí se svým vznikem a zánikem, vše se
rodí a vše umírá, opakuje se opakování „velkého roku". Ovšem, ale to je
čas mýtu, který prostupuje myticko-rituálními ceremoniemi kolébanými
kosmickým nebo bio-kosmickým rytmem s jeho cyklickou strukturou.
A jakkoli jsou cyklické návraty zániků a znovustvoření světů, „cyklické
katastrofy a regenerace" počítány do nesmírných časových prostorů,1
schéma opakování je totožné. Struktura cyklického času, ať mytického,
nebo řeckého, protofilozofického (v pythagoreismu a podobně), je repeti
cí, která po způsobu písničky hrané dokola na kolovrátku není onou, již
myslí Nietzsche v myšlence věčného návratu.
Ale co jsou biliony let v měřítku věčnosti, kterou je okamžik rozhod
nutí?, ptá se Nietzsche. V něm není „žádný čas". Nietzsche rovněž hovoří
o „mezičasu" (XII, 66, n 122), který může být rychlý jako úder blesku ne
bo se dá měřit na biliony let, nebo o „velké minutě času" (tamtéž, n 114):
1. V indických mýtech se počítá s nejmenší jednotkou (je jí yuga), která už sama je nesmír
ným cyklem; yugy vytvářejí božský rok (m aha-yuga); tento božský rok, jeden jediný kos
mický cyklus, má 4 320 000 průměrných let, 1000 těchto maha-yuga je jeden kalpa, jenž
teprve je jedním dnem Brahmovým, který se dožívá sta takových „let", jak uvádí Mircea
Eliade ve svém Le M ythe de 1'Etemel Retour, a nastane-li smrt božstva, zrodí se nový
bůh, přijde opět božské dítě a vše se opakuje, lavina čísel této kosmické anakyklosis strh
ne další řady s sebou.

Most atd.

Čas věčného návratu

101

„Člověče!" čteme zde, „Tvůj celý život se stále obrací jako přesýpací hodi
ny a vždy znovu dobíhá - velká minuta času mezi tím, až všechny pod
mínky, za nichž se staneš, se opět setkají v kruhovém běhu světa." Takový
rozhodný okamžik náležející podstatně k věčnému návratu jako „velká
minuta času" je proti objektivně počitatelným bilionům let tak málo jako
„žádný čas", neboř o to jde, a o nic menšího, aby se člověk stal sám sebou,
aby dosáhl svobody. V tom je kardinální rozdíl mezi myšlením, které
uchovává pomíjející ve věčném opakování, v neustálé, nepřetržité repeti
ci, v oné věčnosti, kterou známe jako sempitemitas, kde vše „je jedno", je
lhostejné, svou povahou proto i „lehké", bez rozhodování, bez trápení,
nesené časem a plynoucí s ním, a mezi myšlením věčného návratu na
straně druhé.
Věčnost, a tím i čas věčného návratu můžeme pochopit jen z okamži
ku, zde je artikulována diference mezi iterací, respektive repeticí-opakováním a myšlenkou věčného návratu. Ovšem: hic summa et ima - zde je
vršek i spodek, neboť predikát věčného náleží podle metafyziky k bytí
jsoucího. Bytí se tu myslí dvojím způsobem: jako věčné, mimo čas; to zna
mená, že jsoucí ve svém bytí je nezávislé na čase, a to na čase ve smyslu
uplývání. Jak ovšem by mohlo být uplývání, pomíjení základem věčnos
ti? Nebo naopak: není vše, co je, identické se sebou, není tedy stálé, vždy,
a tedy věčné? Vše, co jest, JEST a jest vždy již NYNÍ, musí být stále, ne
měnné, pořád, proto i věčně, jinak by nebylo. To také znamená, že je „bezčasé", že je vždy přítomné, že je „bezčasně-přítomné-bytí"; věčnost „je
v tom, co je bytí (v: 'JEST')", (tak Plotin, Enneades, III 7, 3, 28), a protože
toto JEST vždy je již NYNÍ, nazývá se v metafyzice věčností: nunc stans
aetemitatis.
Rovněž Nietzsche myslí čas s jeho třemi dimenzemi z věčnosti jako
stálého Nyní, s tou nuancí, že toto stálé u něho nespočívá v nějakém stání,
setrvání, nýbrž v návratu stejného (VA, 109). Nietzsche je tedy veden me
tafyzickým principem a také věčný návrat stejného je jeho odpovědí na to,
jaký je způsob bytí. Metafyzika se od svých počátků neptá po zvláštnos
tech nějakého jevu, po nějakých faktech, ale po jsoucím: „Co je jsoucí"
(Aristotelovo: TI TO ON). A táže-li se po jsoucím, nemůže zůstat stát
u singulárního jsoucího, nestačí jí ani zahrnout jejich množství, všechna
jsoucí, ale musí se tázat po jsoucím v celku. Již v samém jsoucím se totiž
skrývá to, co činí jsoucí jsoucím, tedy jeho bytí. Nietzsche při pohledu na
jsoucí v celku má dvě odpovědi: z hlediska konstituce jsoucího v celku,
tedy co jsoucí jako takové je, je jsoucí ve svém bytí - vůle k moci. Jaký je je
ho způsob bytí, jak toto jsoucí je, jak bytí jsoucího je jako bytí, na to dává
odpověď myšlenka věčného návratu: jsoucí v celku se vrací věčně k sobě
Samému (N I, 463-4). Heidegger, který zkoumal tyto „odpovědi" Nietz-
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scheho na zakládající metafyzickou otázku, „co je jsoucí jako jsoucí?" (od
povědi ovšem hermeneuticky „rekonstruoval"), došel k závěru, že proti
dosavadní nemohoucnosti pochopit obě stránky učení Nietzscheho jako
spolu související existuje spolunáležení konstituce a způsobu bytí: Konsti
tuce jsoucího vyžaduje, aby byla vždy spolu se způsobem jako svým
vlastním základem. „Filozofie Nietzscheho je konec metafyziky tím, že se
vrací k počátku řeckého myšlení, přijímá ho svým způsobem, a tak uzaví
rá kruh, který tvoří choď tázání po jsoucím jako takovém v celku"
(NI, 469).
Uvažuje-li Heidegger o základních odpovědích, které byly dány na
„ještě nerozvinutou vůdčí otázku, co je jsoucí", nachází dvě: jeďnu „jsou
cí jest", zhruba Parmenidovu, která je i pro Nietzscheho základně polože
na, protože „jest" a „bytí" znamená stálost a zpřítomnění, věčný návrat.
Druhá odpověď je zhruba herakleitovská: „Jsoucí se stává," jsoucno je
jsoucím neustálým stáváním (Nietzsche užívá Werden), rozvinutím sebe
a protichůdným rozpadání. Nietzsche chce říci, že jsoucí je uzavřené, stá
lé a současně se stále tvoří a ničí (N I, 465).
Jsoucí ve svém celku, svět, není tedy v žádné rovnováze sil, ale v ne
ustálém dění a tento pohyb konečného světa probíhá v čase nekonečném,
neomezeném a skutečném. Proto se musí pohyb konečného světa v neko
nečném čase stále vracet. Tímto děním vracejícím se do sebe rozumí
Nietzsche věčný návrat. Někdy uprostřed osmdesátých let si Nietzsche
pod titulem Rekapitulace zapisuje mimo jiné: „Že se vše vrací, je nejex
trémnější přiblížení světa ke světu bytí:-vrchol uvažování" (W III, 895).
Nietzsche vskutku nejvlastnější myšlenku západní metafyziky vede
do nejzazšího. Dá se na metafyzické myšlence, na učení, které bere jsoucí
v celku, něco empiricky nebo logicky dokázat nebo vyvrátit (N I, 371,
376)? Samozřejmě že nic. Ona sama podléhá řádu, z něhož pochází. Myš
lenka návratu nevzniká z předem zjištěných vět, není z nich vykalkulová
na. Přišla, jak jsme viděli, „6000 stop oď člověka a času" a jako „pokus
o pravdu" byla vyslovena v „Zarathustrovi". O jejím smyslu jsme již sly
šeli: teprve když se nalezne „Jak" (způsob bytí jsoucího v celku), vystoupí
také „Co" (konstituce jsoucího v celku) a potom „Co" přemění přes „Jak"
člověka, který myslí myšlenku věčného návratu (N 1,447).
Hledání, které je vedeno otázkou „Co je jsoucí", přivádí Nietzscheho
k promýšlení jeho myšlenky nejtěžší, aby pro vezdejší a faktické získal ne
konečnou hloubku. Proč však už od počátku je jeho sblížení bytí a dění,
věčnosti a času odkázáno k paradoxii? V jakém horizontu času se jeho
myšlení věčného návratu pohybuje? Který topos vedl tak naléhavé myšle
ní propastné „myšlenky myšlenek"?
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Nietzsche vždy myslí už bytí jako čas a zcela v metafyzické tradici se
po tomto vztahu netáže. Otázka bytí a času není v metafyzice myšlena. To
nelze pokládat za omyl nebo nedostatek, jak říká Heidegger, neboť na
tomto nemyšleném metafyzika spočívá. Dovedení myšlenky do nejzazšího, jak to provedl Nietzsche, skrývá něco, co se metafyzickému myšlení
uzavírá. Podle plánů k jeho připravovanému hlavnímu dílu z roku 1888
měla závěrečná kniha mít název „Dionýsos" a podtitul „Filozofie věčného
návratu" a dále „Dionýsos philosophos".
Ad usum Delphini
Ukazuje se, že myšlenka věčného návratu stejného je myšlenkou
konce metafyziky, že se týká bytí jsoucího v celku, že celek světa pojímá
jako dění vracející se do sebe. Jeho jméno je věčný návrat.
Každá myšlenka bytostného myslitele je hodna tázání. O této „po
slední myšlence" západní metafyziky, o její temnosti bylo řečeno, že ne
smí vést k tomu, abychom z ní unikli vytáčkami, že je jakýmsi druhem
mystiky a podobně.
Bylo by také užitečné pamatovat, že „věčný návrat" se týká bytí
celku, a proto ho nelze přizpůsobovat k nějakému zvláštnímu jsoucnu,
jak upozornil Karl Jaspers. Jaspers také zdůraznil skutečnost, že Nietzsche
se vysloveně bránil „záměně kruhu návratu s kroužením ve světě". Nietz
sche ostatně ani neříká „nekonečný návrat", nýbrž „věčný návrat" (J, 353,
362).
Myslet věčnost znamená myslet okamžik - jak žádá sama myšlenka
Nietzscheho. Věčný návrat stejného nelze pokládat za myšlenku neustálé
ho koloběhu, v němž „vše je jedno", „nic se nevyplácí" atd., protože se
stejně všechno vrací zpět. Potom se myšlence Nietzscheho neporozumělo,
dokonce se přijímá zcela opačně, přestože před tím autor varoval příkla
dem trpaslíka a obou Zarathustrových zvířat s jejich kolovrátkovou pís
ničkou.
„Pokud někdo bude myšlenku věčného návratu," říká Eugen Fink,
„chápat jako repetici, která se nedá opustit, jako velkou gramofonovou
desku, která se stále znovu přehrává, perpetuum mobile nekonečné mo
notonie a dlouhé chvíle, nepozná paradoxní rys koncepce Nietzscheho.,,
Myšlenka věčného návratu žádá „myšlení z okamžiku", to znamená:
vše se vrací, v každém okamžiku platí nejvyšší rozhodnutí, rozhodnutí
pro věčnost. A to není ani lhostejné, ani lehké. Právě proto Nietzsche s ta
kovou naléhavostí odděluje myšlenku věčného návratu od každého myš
lení, které nevychází ze svobody, z okamžiku a rozhodnutí.
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Nietzsche myslí čas jako věčný, nalézá uprostřed času věčnost
a „přes obrácení platonismu lpí Nietzsche na antické základní představě
o bytí jako stálém, protože mu hrozí, že všechno bytí zmizí v prchavosti
mizejícího času" (E. Fink).
A Nietzsche také již napřed věděl, že „die Lehre der Wiederkunft
wird zuerst das Gesindel anlächeln, das kalt und ohne viel innere Not
ist..."
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Zástupy spravedlivých
Milan Uhde
Bylo to v prvních zářijových dnech roku 1968. Moskevský protokol
byl sice už podepsán a vpád intervenčních vojsk legalizován, ale situace
stále ještě pudila lidi, aby se drželi pohromadě a vzájemně se povzbuzo
vali. Čtyři herci spontánně sestavili pořad z veršů českých básníků a bez
platně jej uváděli všude, kam byli pozváni.
Jedno provedení věnovali umělcům. Zaplnili jsme sál o třech stech
sedadlech a poslouchali básně Halasovy, Horovy, Seifertovy a Nezvalo
vy. Inspirovaly je události z podzimu 1938, především mnichovská zrada
a osud země zanechané napospas cizí přesile.
Analogie s osmašedesátým rokem byla zjevná.
Recitátor přednášel Halase z Torza naděje:
Verš otočil se co verš uviděl
verš můj ta žena Lotova
že umlkl a oněměl
zkameněl doslova
Co uviděl
Zástupy spravedlivých
které Bůh neslyšel
Kdysi při prvním čtení mě Halasovo podobenství rozechvělo krás
ným mrazením. Dlouho se to opakovalo při každém dalším setkání s tou
básní. Básník se rouhal - a já jsem se rouhal s ním. Odmítal jsem starozá
konně přísný rozsudek nad naší obcí. Jestli o její spravedlivosti nechtěl vě
dět Bůh, věděl o ní věrný verš a zazněl, i kdyby měl za to zaplatit věčným
mlčením.
Tak jsem si jako velmi mladý muž představoval mluvčího národa:
Vysloví za své sestry a bratry jejich nezaslouženou bídu, vzdorně vrhne
její obraz Bohu do tváře - a bude-li třeba, zemře.
V září osmašedesát se krásné mrazení nedostavilo.
Zcela prozaicky jsem pozoroval diváka sedícího přede mnou.
Byl to herec. Na jevišti obvykle nepůsobil nijak výrazně, o to výraz
něji zato vystupoval jako angažovaný občan a stranický funkcionář. Kro
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mě toho učil na místní umělecké škole. Nedávno kolem něho vypukla
škaredá aféra: Zapletl se se svou žákyní. Nepřihodilo se mu to poprvé.
Všeobecně se to vědělo a pokaždé tolerovalo. Takové věci se stávají. Méně
už bylo známo, že si své mužské úspěchy nedobývá osobními přednost
mi. Budoucí herečky mi vyprávěly, že vydírá. Tak dlouho prý pátrá ve
studentčině kádrovém dotazníku, až objeví nějaký politicky pochybný ne
bo kompromitující údaj. Pak dívku informuje, že jí hrozí vyloučení z fa
kulty, a nabídne pomoc při zahlazení skvrny a patronát po čas studia.
Škaredá aféra spočívala v tom, že se patronova nejčerstvější oběť po
nějaké době přiznala rodičům, a ti v troufalém osmašedesátém roce trvali
na tom, aby rektor záležitost vyšetřil a vyvodil z ní důsledky.
Vynořilo se i podezření, že v pozadí nevysvětlené sebevraždy mla
dinké herecké adeptky stál před několika lety stejný patron.
Musel jsem na to myslet, když jsem viděl, jak se ten herec při Halasových verších dme. Jako by právě jemu přebíhalo po zádech krásné mraze
ní, jehož jsem se na své kůži nedočkal.
Ostatně proč by nepřebíhalo? Zřejmě se cítil srpnovou okupací roz
hřešen a očištěn z minulých vin. Což nezaslechl z pódia, že patří k zástu
pům spravedlivých a oslyšených? Na jeho zátylku bylo patrné, že se
napřímil a tragicky zachmuřil. Jako bych mu viděl do tváře: jistě napjal
svaly v obličeji a zkřivil ústa, jak si to navykl v divadelních rolích, když
měl vypadat pateticky.
Pohled na něho mě rušil. Podíval jsem se jinam.
Uviděl jsem spisovatele proslulého politickými romány, ve kterých
pranýřoval nacismus. Jenže já jsem od rodičů věděl, že na samém počátku
druhé světové války opustil svou židovskou manželku, rozvedl se s ní a
vydal ji koncentračnímu táboru a plynové komoře. Jeho předváleční přá
telé s ním přerušili styky. Ted'tu čněl jako oduševnělý pomník nezaslou
ženého národního utrpení.
Vedle něho jiný slovesný umělec. Kdysi mě - o třicet let mladšího za
čátečníka - v návalu jakési kolegiality varoval před komunisty. Prý jsou to
škůdci české společnosti a kultury. Tento názor mu však nebránil psát a
publikovat díla, která nazývala škodu prospěchem a pachatele heroizovala. Také on byl v srpnu 1968 přepaden a ponížen. Vědomí, že patří k zá
stupům spravedlivých, mu onoho zářijového podvečera vehnalo slzy do
očí.
Ale proč hledat třísky v očích bližního? Zejména já sám jsem si při
znával, že mé pokušení vplynout do zástupů spravedlivých byla snaha
o únik před pocitem osobního selhání. Nedávné měsíce mi vnutily kon
frontaci s osudy lidí, které režim uplynulých dvacet let pronásledoval ne
bo dokonce zahubil. Od toho režimu jsem se dal jako mladý literát
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rozmazlovat. Přitom jsem si v osmašedesátém roce nemohl namlouvat, že
jsem o masovém bezpráví nikdy nic netušil. Bylo každodenní a zjevné,
pouze se o něm nemluvilo veřejně. To mi umožnilo systematicky se vyhý
bat příležitostem k hlubšímu poznání. Podvědomě jsem se bál, že bych
pak stanul před volbou: buď se s oběťmi solidarizovat, nebo se smířit
s tím, že pomáhám katům.
Osmašedesátý rok zveřejnil spáchané zločiny a mé dosavadní poku
sy o útěk před odpovědností usvědčil definitivně z iluze: Ať jsem se své
mu mravnímu dilematu vyhýbal, jak jsem uměl, přece jen jsem svými činy
zvolil druhou možnost. Kati konali své dílo tak bezostyšně i proto, že se
opírali o můj mlčenlivý souhlas.
Nebylo pochyby: Verš o zástupech spravedlivých se na mě nevzta
hoval.
V mé vzpomínce zní hluše a falešně.
Koho a co tedy vyjadřoval?
Je tak silně svázán s okolnostmi svého vzniku, že nepřežil přesazení
do nové situace?
Jsem přesvědčen, že jej nezachrání ani historický rozbor. Slovo
„spravedlivý" je příliš pyšné. Neobstojí před mravními nároky, které na
člověka vznáší Bůh a jeho soud. Nemusíme být konfesijní křesťané, aby
chom zprávu o zástupech spravedlivých, které Bůh neslyšel, vyslechli po
chybovačně a s odstupem jako nepřiměřenou básnickou licenci
diktovanou zoufalstvím, nebo jako soucitnou lež přinášející problematic
kou útěchu.
Pokud obraz oslyšených zástupů spravedlivých vezmeme doslova,
je nepravdivý nehledě na okolnosti.
Existují však básně, které se prý doslova brát nesmějí. Dají se přijímat
jen v jakémsi přeneseném smyslu. Jejich autor nemluví jako jedinec ani se
k žádnému jedinci neobrací, a proto k jeho promluvě nelze přistupovat
s individuálně uplatnitelnými měřítky. Vystupuje jako představitel ná
rodního kolektivu. Vyslovuje pravdu všech, a ta je jiná a vyšší než pravda
jednotlivého člověka, jako je politická pravda nadřazena pravdě historic
ké i obyčejné pravdě z ulice.
Politik jednající v zájmu obce prý smí, ba někdy i musí lhát. Také po
litický básník požívá zvláštních práv. Jeho živnou půdou je situace národ
ního ohrožení, které se u nesamozřejmých národů považuje za trvalé.
Národní politický básník plní tedy mimořádný požadavek. Má po ruce
svůj křehký básnický mikroskop, a stojí před naléhavým úkolem zatlouct
hřebík. Mikroskop se k tomu nehodí, ale není-li k dispozici jiný nástroj,
není vyhnutí. Kdo chce takového básníka kárat za hrubou a přibližnou
práci?
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Buďme konkrétní: Dejme tomu, že před námi stojí muž, který se
v září osmatřicátého roku chystá narukovat a ví, že vojenské vyhlídky je
ho strany jsou málo příznivé. Nemělo by se mu dostat ujištění, že je jedno
značně v právu? Má naopak vyslechnout, že věc, za kterou nasazuje život,
není nesporná?
Nespoléhám na to, že bych se přesvědčivě vmyslil a vcítil do jeho re
akcí. Vybavuju si, jak jsem sám prožíval konflikt, který byl aspoň zčásti
obdobný. 21. srpna 1968 byla Československá republika zaplavena osmi
sty tisíci cizích vojáků. Nikdo neuměl předpovědět, jak tvrdé represe po
užije jejich velení, narazí-li na neočekávaný odpor, třebaže to mohl být jen
odpor neozbrojený.
Nepatřil jsem k vyznavačům oficiální československé politiky mezi
roky 1948 a 1968, ani jsem neobdivoval způsob, jakým se československá
vládnoucí garnitura v osmašedesátém roce snažila řešit přezrálé problé
my. Ten způsob se mi zdál polovičatý, nepromyšlený, státnicky nezralý.
Ve vpádu cizích armád jsem spatřoval nejen velmocenskou zvůli, nýbrž
především důsledek dvacetileté, ba ještě mnohem delší politické a mravní
krize společnosti a jejích politických reprezentací. Pohromu jsem chápal
jako spoluzaviněnou, a proto překlenutelnou. Se souhlasem bych v srp
nových dnech roku 1968 přijal projev politika, který by vzniklou situaci
kriticky reflektoval a na základě toho vyzval občany k jejímu společnému
překonání, totiž k důsledné rezistenci vůči okupantům. Sám by v tom
směru ovšem musel dát dobrý příklad. Kritičnost zacílená do vlastních
řad by nikoli oslabovala, nýbrž posilovala mé přesvědčení, že se rezisten
ce nesmí zaleknout hrozby takzvaných nedozírných následků. Ty se stej
ně dostavily; vlekle, ale daleko zhoubněji. Věděl jsem zkrátka, že i já
musím zaplatit za svou dosavadní politickou konformitu a mravní nedo
statečnost, a přivítal bych, kdyby mi to zodpovědný politik připomněl
stejně naléhavě, jako by to připomínal sám sobě.
Takový politický projev nikdo nepronesl. Oznámili nám jen, že si
okupaci nevyžádali českoslovenští ústavní činitelé. Všechno zavinili ti
druzí, cizí. Snad se vyskytli i nečetní zrádci. Mezi řádky se v tom sdělení
skrývala odvěká infantilní útěcha rezignujících: Naše věc byla spravedli
vá.
Básník, kterého recitátor po třiceti letech znovu oživil, opakoval tu
větu ve chvíli, kdy od ní politik ustoupil. Selhali však oba. Zřekli se svých
nejvlastnějších prostředků. Politik nedbal vůle národa, osobně za ni neru
čil a podepsal kapitulační dokument, k jehož podpisu nebyl zmocněn.
Podlehl pokleslé představě, že se orientuje lip než jeho spoluobčané a že
politické rozhodnutí, které neodpovídá smýšlení jejich převážné většiny,

Most atd.

Zástupy spravedlivých

109

prospěje všem. Básník se vzdal jazyka, který se rodí pouze tehdy, vypovídá-li osobně a doslovně. Jen potom může ztělesnit kus národního osudu.
Básník jako by ve svůj nástroj dost nevěřil. Dal se obloudit iluzí, že
řeč, která nevystihuje nikoho, dokáže promluvit za celou pospolitost.
Mikroskop rozbil, a hřebík nezatloukl.
Slabá, nalomená víra ho charakterizuje jako avantgardního tvůrce,
který vzývá slovo, zároveň však o něm pochybuje a svou pochybnost
zmáhá aktuálním politickým angažmá. Svár ideologie a transcendence
poltí celé jeho dílo.
Oficiální československá politika posledních pěti desetiletí netranscendovala vůbec.
A tak se účastníci zářijového básnického podvečera rozešli domů a
postupně se z úředních pramenů dozvídali, že jejich věc nebyla spraved
livá ani v nejmenším. Ideologie, ta velká proměňovatelka básníků v před
stavitele a lidí v zástupy, začala produkovat novou vizi: vizi svůdců a
svedených. Zástupy svedených přetvořila později v zástupy těch, kdo re
spektují skutečnost. Respekt pocházel nejdříve z nutnosti, ale nakonec
z přesvědčení.
V zástupech hledal kryt mnohý „vyhnaný z krajů snění". Tento Halasův obraz ze sbírky Dokořán kotví v poněkud odlišném kontextu, ale
svůdnost ideologického postoje i jeho kořeny obnažuje velmi krůtě. Tako
vý kryt našli nejen návštěvníci podvečera, ale i čtyři herci, kteří na něm
v dobrém úmyslu účinkovali. Chápu je: Spravedlivý, který byl zklamán a
opuštěn Bohem i lidmi, nabývá přece práva zachránit se, jak se dá. Kdo
mu to smí vytýkat? Ti na zemi a na nebi, kteří ho zklamali a opustili?
Zdroje této smutné a bezvýchodné vize se právě vyčerpaly do dna.
Jenže jakmile setrvačná moc přestane násilím zastírat jejich prázdnotu,
nabídne velká proměňovatelka staronovou metamorfózu uspořádanou
tentokrát retrográdně: Ze zástupů těch, kdo ještě včera přesvědčeně a rea
listicky respektovali skutečnost, vzniknou zástupy donucených, popřípa
dě svedených, a tedy nevinných - a zítra třeba i zástupy spravedlivých,
pokud Bůh opět nesplní jejich naději.
Brno, září 1988

Rusalka anadyomené
Jiří Gruša
Myslel jsem trochu na Botticelliho obraz Venuše vynořující se z moř
ské pěny, když jsem se po představení vydal na vídeňské Příkopy a v hla
vě mi zněla Dvořákova Rusalka. O její zdejší uvedení skladatel tolik stál.
Tenkrát z toho sešlo. Ačkoli komponista i libretista by při všem svém
vlastenectví zajisté sotva vznesli nárok, aby se dílo hrálo v mateřštině. Já
slyšel Rusalku česky z úst Slováků, Němců, Japonců i Rusů a „zpupná
Vindobona" nadšeně tleskala. To v hudebním světě pořád cosi znamená.
Město možná ztratilo monarchický lesk, ale na rozdíl od Prahy se uchova
lo jako kulturní adresa. Čechy tu sice prý - podle nedávného výzkumu
veřejného mínění o oblibě okolních národů - kladou na poslední místo, to
však bude tím, že je tu tolik niterně i externě českého. Mohlo by se tedy
mluvit o skoro klasické sebenenávisti.
Nejenomže jsem viděl možná nejlepší inscenaci Rusalky od její pre
miéry, ale viděl jsem i dílo zbavené manýrismu českých inscenací, a to mě
zaujalo nejvíc. Musím se přiznat, že jsem si to uvědomil až na těch Příko
pech a že mě to nepobouřilo.
V této „ryze české" kreaci, jak se okřídleně už po léta v domácích
programových sešitech hlásá, v kreaci, která co do počtu představení už
dávno předstihla starší a úředně národní Prodanku, máme, jak známo, co
činit s tématem ne-li kelto-germánským, pak tedy jistě celoevropským. Je
to pohádka o magické moci vod ztělesňovaných nymfou, jakýmsi tem
ným mateřstvím, které se - z nezralých důvodů vyvoláno - zmocňuje mu
žů a nabízí jim lstivé spočinutí v plodové vodě smrti. Lovec, symbol
racionálního chtění, hubitel nezkrotných, volně žijících tvorů se stane sám
lovným objektem. Omámen „sladkou vidinou" ztrácí vše - království i ži
vot. Potud poselství pohádky jako básnicky mýtoťvorného opisu hlubších
zákonů duše. Neboť pamatuj, pravá touha nevraždí, po čem toužila.
Doba, v níž Kvapil své libreto psal, byla časem vražedných vášní, ča
sem přečistotných myšlenek dobývaných loveckými tesáky z živých těl.
Kvapilova generace je generací Kafkovou, ale i Leninovou, je generací Rilkovou - ale i Hitlerovou. Její nejlepší hlavy se vypracovaly k záznamu té
to obecně „lovčí" situace. Většina jich však propadla kouzlu lovu, štvali a
byli štváni. Je to generace lovců vidin. Jednou se jistě někdo ujme úkolu
vyzkoumat, proč a jak se to v oněch letech na přelomu století a v jeho prv
ních dekádách mohlo všecko stát. Dnes s odstupem času se zvolna ujas
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ňuje, že to byli naši nadrobitelé..., a nemyslím tu nyní jen na Čechy či Mo
ravu.
V tom smyslu je i Rusalka jako libreto dobře situovatelná. Kde však
vzít to temné tíhnutí v mírných českých hájích? V rajónech už dávno do
dávajících jen hříbky do kulajdy? Čechům nezbývalo než své lesy dobře
nasvítit.
Dalo to literárně dost práce. V Rusalce se kníže veškerého vodstva,
míněný jinak oceanicky, musí scvrknout v hastrmánka obývajícího nepří
liš hluboké tůně. Jeho akční rádius je přehledný, jeho poddaní - divoženky a jiná havěť - skoro zpěvokol okresního města. To ztěžuje libretistovu
práci. A ovšem už tři čtvrtě století i práci inscenátorů. Jak má totiž chudák
vodník, vázaný na svůj živel, důstojně vylézt z rybníčku pro zámecké krasorybky? Odtud nejspíš všechny ty difenbachie, vrby a chaluhy, jimiž si
jevištní výtvarníci vypomáhají v druhém, ne nejzdařilejším aktu.
Ostatně samo slovo rusalka je výpůjčka. Čeština do té doby znala
pouze lesní panny. Chtonické nymfy zajisté opustily naše krajiny již s Kel
ty či Germány, a pokud přec přetrvaly, doochočilo je baroko. Za mocněj
ším efektem musel Kvapil do čerstvě vyšlého Ottova slovníku, ve kterém
se popisovaly poměrně divočejší vodní potvory Matičky Rusi. A tak tedy
vedle germánsko- franské Undiny Friedricha de la Motte (a E. T. A. Hofmanna jako komponisty) a po Andersenovi či Gerhardtu Hauptmannovi
se stejným právem ujímá námětu i Kvapil. Nikoli jako vyrovnávatel a doháněč čehosi, ale jako autor mající na srdci dobovou bolest.
Kvapil je čerstvě šéfem Národního divadla a tráví dovolenou kdesi
v Dánsku. Dává se tedy inspirovat krajinou a oceánem. Píše si lyrické lib
reto jen tak. Z Dánska se vydá možná do Londýna, možná do Paříže,
prostě tam, kde lze očekávat jakýkoli umělecký počin. Pojede do Vídně s činohrou Národního. A zažije tam národně mezinárodní úspěch. Zná
Reinhardta z Berlína i Stanislavského z Moskvy. Inscenuje Ibsena a Če
chova, Hauptmanna a Bahra. S tím posledním se přátelsky stýká. Jistě ne
musí utíkat na Ministerstvo České Kultury, aby mu udělili devízák, nikde
se nekrčí a neškudlí mamce na kimono. Kvapil polemizuje, s kým se mu
líbí, a nebere si servítky - zvlášť před vídeňskou hybris ne. Ta totiž chce
z jakési namyšlené setrvačnosti v Češích stále vidět pouhý personál. Kva
pil se bouří, a nejenom on. Vyrostl v samozřejmosti otevřeného světa. Lé
kařský synek, rodina tedy už dávno nepoznamenaná sociální deprivací,
tolik charakterizující předchozí české spisovatelstvo. Viz báječný střih
k tomuhle tématu v České suitě Jiřího Koláře. Novočeská literatura se
v prvním kole své existence neobejde bez učitelských suplentů, ba suplikantů! Však si toho jiní všimli (Poláci třeba). Kvapilova sociální báze je so
lidní. Samozřejmě, že rodinně sahá i do jiných krajů monarchie - á la
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Vídeňsko. Kvapilova pratetička se tam proslavila za dob Kongresu. Když
Evropa zdecimovaná napoleonskými válkami konečně vyslala svoje zá
stupce, aby rokovali o politickém pořádku na příští půlstoletí, proslula
paní Kleinová jako nejoblíbenější dodavatel mandlových rohlíčků. O jiné
přímější účasti Čechů dobové prameny mlčí. Byl to tenhle rodinný „drb",
který se velkou oklikou dostal v postavách hajného a kuchtíka až do Ru
salky?
Kvapil ji přece koncipoval s úmyslem dostát nárokům „světovosti"
zapřísahané v Čechách už tehdy a stvořit zároveň i specificky českou po
hádku. V čase nacionalismů by sotva stačilo napsat na první stránku pou
hé „kdesi v českém lese". To by se za národní operu Čechů mohl pokládat
i Čarostřelec umístěný do českosaského Švýcarska a dávno už vyhlášený
za „národní" operu německou. Nezbývalo než zkusit to folkloristicky. Pa
radoxně to však znamenalo přijmout za podstatný znak právě klišé poddanskosti. Ať už tu pracovala rodinná paměť, nebo jde o čirou náhodu,
faktem zůstává, že jediným opticky českým prvkem libreta jsou figury
kuchtíka a hajného a že jejich účast na dění se podobá té tetiččině na kon
gresu.
Na začátku druhého jednání, sotva jsme si prohlédli předzámčí
s nezbytnou nádrží pro vodníka, přicházejí ti dva a produkují žvást. Ru
salka se jim jeví jako divné stvoření, kterého je potřeba se bát. Údiv nad
tím, že u nás v lesích straší, je nelíčený. Běhání mezi stromy a keři bez košilky, bez sukýnky a vyvolávání lásky chtíče, odjakživa povolání rusalek,
se komentuje buranským sarkasmem. Hajný vyjadřuje lidové mínění: být
princem, bez okolků vyhnal bych tu cizí holku, a dovolává se jakési Háty
jako hlavní autority neviditelné vsi. Stará Háta nejspíš působí jako svědo
mí lidu a protivědma omezující moc ježibab a rusalek. Dala už za prince
na modlení, zatímco pan farář, jak o lesní nevěstě slyšel, varovat prý prin
ce přišel. Zde už pohádková země příběhu vykazuje jasně rysy české vsi,
ve které princ je cosi mezi nepříliš bohatým zemanem a synkem ze statku.
Ale to jen v tomto chvilkovém zorném úhlu „zčeštění". Stačí, aby se obje
vil na schodech zámku, a kritikové jsou fuč.
Ve třetím jednání se libretistovi a jeho českým typům vede ještě hůř.
Jestli jsme je s trochou benevolence mohli dosud považovat za odlehčující výstup komického dua před katarzí, je jejich výskyt ve třetím dějství v lese před čarodějnickým domkem - už zcela nesmyslný. Oba sice
naznačují, že je posílá opět ona autoritativní Háta, která - když nepomoh
lo modlení - sází nyní na radu ježibaby. Ale je naprosto nejasné, na jakou.
A i teď stačí jediné zažbrblání vodníka, aby lid vzal nohy na ramena. Vů
bec je tu lidový živel charakterizován hlavně strachem, resentimentem a
křupanstvím.
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Libretista chce být český, vyhovuje politické zakázce, o jejíž oprávně
nosti je sice přesvědčen, ale s níž vlastně nesouhlasí, aniž si to chce při
znat. Českého buranského či pivního žvástu se jako relevantního
stylového prostředku Kvapil ujmout nehodlá. Přibližně ve stejné době se
ho chopí jiní a vytvoří z něho linii literární tradice (od Haškova dada po
Hrabalův postsurrealismus). Pochopí pohled z kuchyně či domovnického
bytu jako uměleckou šanci, mravně ho nekvalifikují - a proto umělecky
uspějí.
Kvapila kuchyň nezajímá. Ostatně celý jeho životní styl je jiný. Zku
sí to sice v rodinných šlépějích s medicínou, ale brzy ji vymění za lyru (a
smí to). Je lyrik militantní. Mladočech, tedy liberálně laděný nacionál se
smyslem pro sociálno, ba pro sociální spravedlivo vůbec. Nelíbí se mu
český tradicionalismus, který prý neuměl napřimovat páteře kuchtíků a
hajných. Jako mladočech se Kvapil v okamžiku, kdy nové české politické
síly konečně nabudou na převaze, stane jejich uměleckým mluvčím, šé
fem Národního divadla. A vskutku pohne věcmi.
Ale jak už paradoxní svět hraje svou hru, pohne věcmi velmi nelidově. Cítí—li loajalitu s lidovým žvástem a je mu politicky zavázán, jeho pra
xe je elitámí. Neuniká mu, že národy, které na sebe drží, si elity pěstují, že
pěstují životadárnost distinkcí, že dovolují jednat princům ve zdánlivě
nesrozumitelných pohádkách. Proto není divu, že nevolí žádný starovlastenecký krásnohorský idylismus. Zkusí-to s velkým tématem a dostane se
rovnou k největšímu komponistovi.
I skladatel má štěstí. Jeho ctižádost napsat velkou českou operu do
sud troskotala na libretistech a prý i na wagnerismu. Co je pravdy na té
dmhé předhůzce, nedovedu posoudit, ta první sedí. V okamžiku kompo
nování Rusalky je však Dvořák dávno veličina s mezinárodní reputací. A
pokud se co naučil jinde, naučil se nezatěžovat se tím. „Lyrický" ráz libre
ta mu vyhovuje; kde je Kvapil Sebedojímavý, Dvořák ubírá, kde je drama
tický, drží s ním krok. Ostatně Kvapilova invence rozmnožuje pohádkový
vzorec o vcelku zdařilou figuru Rusalčiny kontrahentky, o cizí kněžnu.
Lyrická pohádka, jak Kvapil svůj žánr pojmenoval, není tedy melasou
českého quasilyrismu s připsanými figurami dvou tupců. Má dramatické
jádro. Je příběhem princovým a Rusalčiným, sebeidentifikační vzorec au
torův, divákův i komponistův leží zde. Přesto považoval Kvapil - opět
nejspíš v národních intencích - za potřebné lyričnost svého díla titulámě
zdůraznit.
Vyhovuje lyrismus české mentalitě vskutku tak zásadně - jak se do
konce nedávno snažila i pro širší mezinárodní obec doložit Seifertova
Stockholmská řeč? A jak se na stejný lyrismus jako na dědičný hřích (ze
jména mladorevolucionářství) dívá Kundera? Osobně si myslím, že Sei-
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fertova chvála lyrického postoje ke světu, ať už ji unavený básník psal, či
nepozorně schvaloval, při direktnější probírce neobstojí. „Smáli" je sice
„beautiful", vždy však v kombinaci s „great", tento druhý pól zjišťování
krásy malého a dojetí nad ním se ne a ne v Čechách zabydlet. A tak je po
ruce vždy habaděj emocí, ale nepoměřovaných, kombinovatelných s čím
koli. Vytváří se baterie emocionality, placatka s citovým rumem na špunt.
Tohoto volného lyrismu Kvapil nezůstal zcela ušetřen. Avšak dotyk
s dvořákovským archaičtějším světem mladočeskou Kvapilovu mobilitu
stírá. Pro Dvořáka není český venkov předmětem povznesení či negace,
nýbrž životním prostředím. Vládne tu barokní bůh - nikoli ismy pro tu či
onu sezónu. Dvořák nemá možná smysl pro velká dramatická témata, ale
myšlenka, že krásné s malým souvisí, mu jde takříkajíc „teologicky" proti
srsti: krása má zdroj v nejvyšší možné instanci, v bohu. Je jako důkaz boží
velikosti sama nezměrně veliká. Proti rovnici „small —beautiful" je prostě
komponista imunní. Proto v textu, ve kterém hajný s kuchtíkem dostáva
jí málem stejný počet veršů jako Rusalka (a rozhodně více než hastrman či
kněžna), rozloží hudební čas božsky. Vznikla tak lyrická pohádka jako
žánr? Možná. Mluvit však o její „ryzí českosti" je holé přehánění. Všechny
její chválené charakteristiky: lidovost, pozemskost, srozumitelnost, smíř
livost etc., které v souvislosti s libretem (a ovšem i obecně) bývají zmiňo
vány, jsou k mání i jinde, neprezentují-li se rovnou jako trapnost. Teprve
kombinace Dvořákova tradicionalistického smyslu pro neredukovanou
velikost ustavuje s Kvapilovým modemismem cosi, čemu Němec třeba
připíše znaky odlišítelné od heimatkunstu. V oboru pohádky by to pak
nejspíš byla její do určité míry specifická varianta, v Čechách jakoby spo
jující běžný pohádkový vzorec s bajkou. Pohádkové síly a mocnosti, ucho
vávající si u okolních národů svou nedosažitelnou, nesnadno
ovlivnitelnou samostatnost, se v českých textech od druhé půle 19. století
chovají jako o malounko lépe situovaní kumpáni lidí. Provozuje se jakási
vzájemnost inferiority. České pohádkové příšery si vedou jako „lidská"
zvířata bajek. Jsou tedy Češi přece jenom mírumilovnější a něžnější než je
jich sousedé? Nemyslím, ba jsem přesvědčen, že tu jde o iniciaci dvou zce
la originálních tvůrců pohádky vlastně umělé: Němcové a Erbena, kteří
takto ovlivňují generaci za generací.
Kvapil se neobejde bez hastrmana tatíčka a bez jakéhosi aspoň ná
znakového happyendu, svěřujícího celé to neštěstí nikoli boží mstě, ale
božímu soucitu. Rozhojňuje tradici typů této pohádkové variety. Za na
šich časů jsme se dožili už i hastrmánka vodohospodáře nebo loupežníka
tatíčka (Česílko a Rumcajs) - mimochodem dvou plagiátů, jejichž originá
ly se jmenují Hotzenplotz a Der kleine Wassermann. Tihle ovšem potvr
zují, že i námi akceptovaná forma „českosti" je jen podmíněná a že ji lze
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chápat jako bohemikum. Autora těch postav jsme totiž „odsunuli". Také
jeho figury z worlitzkého lesa se chovají podle zmíněného vzorce. Ba pro
svůj velký úspěch u dětských čtenářů v Německu implantují „českou"
pohádku vcelku úspěšně i tam. Jenom v tomto smyslu je Rusalka českou
operou a obejde se i bez hajných a Hát. Otto Schenk je také vyškrtl. A já,
který jsem s touto operou strávil mnohou hodinu (s báječným princem
Blachutem v rádiu raných padesátých let), já ten škrt nejdřív nevzal na vě
domí a pak ho dokonce kvitoval s úlevou.
Nedopustila se ho žádná dodatečná zpupnost vindobonská. Insceno
vat Rusalku znamenalo nejenom přijmout Dvořáka, ale také autora Mani
festu českých spisovatelů 1917, textu povýtce protikakánského,
znamenalo to smířit se i s potomním Kvapilem jako s poměrně tvrdým
polemikem prvních republikánských let (útok na Rennera). Vindobona to
už dávno bere s humorem. Ví ostatně, že má co činit s mužem nejen váš
nivým, ale také statečným, který si z protektorátního marasmu .lidového
žvástu nevzal příklad a zmizel v gulagu německého socialismu. Přežil ho
-ba dožil se kuchtíků a hajných, kteří s cizí holkou zatočili doopravdy, ba
s tichým poukazem i na mladočeské tradice. Jaká ironie dočkat se posthumně vlasteneckého triumfu v baště „žaláře národů" a dočkat se tam ne
jenom poct, ale hlavně výkonů, které Praha dávno není s to nabídnout.
Ne, ne, Schenka vedla dlouholetá zkušenost režiséra předních scén. Všiml
si, že opera svou někdejší politickou peronku nepotřebuje, a v dopravní
síti evropských inter-city spojů jí ukázal její už dávno přistavený salonní
vůz.

v

Cesko-české smiřovačky
Z magacínu aktualit a zajímavostí

Antonín Brousek
V polovině ledna t.r. rozeslala mě do té doby neznámá „Čapek-Gesellschaft", menažovaná českým kunsthistonkem Alexejem Kusákem, po
rozličných západoněmeckých kulturních institucích, jako univerzitách,
knihovnách apod. oběžník, nabízející za běžný honorář plus uhrazení jízd
ného a hotelového účtu veřejné vystoupení tří známých českých spisovatelů,
dovezených přímo z Prahy. Jako magnet figuroval Bohumil Hrabal, jehož
jedinečný spisovatelský formát byl v Němcích chválabohu konečně uni
sono rozpoznán loni u příležitosti vydání „Anglického krále"; jako přívažek k Hrabalovi pak Petr Prouza a Ondřej Neff, tedy mužové v nejlepším
věku, patřící v daném domácím kulturním kontextu dnes dozajista k zje
vům pozoruhodným. Ze všech kontaktovaných Slovanských seminářů,
trpících chronickým nedostatkem prostředků i na nákup nezbytných
knih, natož na honorování živých autorů, vyšel nakonec vstříc jedině Slo
vanský institut univerzity kolínské, řízený prof. Wolfgangem Kasackem,
kterému ještě před třemi roky nadávali v SSSR do studenoválečníků, a je
hož teď v Moskvě o to víc hofírují, ba tisknou (viz poslední „Voprosy lite
ratury").
28. dubna odpoledne vpochodovali do posluchárny, nabité v očeká
vání Hrabala (který se ovšem ze své několikatýdenní cesty po USA omlu
vil) pouze Prouza a Neff, doprovázeni zato Jiřím Grušou, Petrem Králem
a mnou. Počáteční zklamání publika však nemělo dlouhého trvání, neboť
se před jeho zraky postupně rozvinulo právě to, po čem poslední dobou
v Cechách volalo tolik hlasů píšících (kupř. v Kmeni) i diskutujících (viz
na poslední březnové plenárce Svazu spisovatelů) - totiž DIALOG mezi
„hochy ze struktur" a námi, po světě rozptýlenými soukromníky, alias
„exilovými zaprodanci". Za navázání podobného dialogu plédoval na
zmíněné svazové plenárce ostatně právě Petr Prouza (viz Kmen č.13), do
volávaje se přitom sovětského vzoru, totiž faktu, že již dvakrát - v Koda
ni a v Lisabonu - si vyměnili (a hodně kontroverzně!) názory delegáti
z Moskvy a tucet ruských exilových autorů. Kdo při dotyčném rozhovoru
ovšem citelně chyběl, přinejmenším nám, exulantům, byli zástupci onoho
tak hanebně početného houfu našich kolegů, již léta letoucí vypuzených
nikoli snad z literatury (z té se vyhánět nedá), nýbrž z edičních plánů, ča
sopisů a masových médií.
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A co ještě hůře: těžko navazovat dialog, zatímco Václav Havel, Jirous-Magor, Devátý plus desítky neprominentů jsou drženi za mřížemi.
Našemu stanovisku, že jejich propuštění je conditio sine qua non jakého
koli dialogu, hodného sémantiky tohoto slova, bylo arciť více méně horli
vě přitakáváno, dle mého osobního dojmu však spíše v onom dosti
protismyslném smyslu, v jakém se dal nedávno (12.4.t.r.) slyšet slovenský
ministr kultury a celosvazový spisovatelský předseda Miroslav Válek
v interview pro moskevskou „Literaturnuju gazetu": že totiž Havel přece
nebyl odsouzen za svou literární činnost, a jestliže se zřekne své politické
aktivity, dá se očekávat, že Svaz spisovatelů učiní vše, aby se jeho dílo vrá
tilo do literárního života společnosti.
Kýženému dialogu, po němž se těd'začalo volat i v Praze, a jehož vů
bec prvním - velice fragilním a kdykoli do země zadupnutelným - vý
honkem bylo ono improvizované kolektivní vystoupení na kolínské
univerzitě, se staví do cesty ještě i celá řada jiných, opravdu podstatných
nesrovnalostí a nedorozumění, jejichž postupné odstranění leží zcela mi
mo kompetenci nás, spisovatelů v exilu. Jestliže se poslední dobou ozýva
jí v Praze a okolí konečně hlasy, (pociťované jako směle odvážné), že by
bylo záhodno zintegrovat vjedno tři stávající „zdroje a součásti české lite
ratury" (abychom to pověděli marxistickou formulí), tedy literaturu tzv.
oficiální, domácí literaturu mimo masmédia a literaturu exilovou, pak to
není bůhvíjaký objev, nýbrž čirá samozřejmost, daná zdravým lidským
rozumem. K takovéto integraci však lze dospět pouze organickou součin
ností, t.j. volnou konkurencí těchto tří větví současné české literatury, (jež
je pochopitelně jedna jediná, česky psaná, ať už kdekoli a kýmkoli), a ni
koli snad nějakou akcí, předepsanou a kontrolovanou „shora", z mono
polního mocensko-ideového centra.
Že právě zde leží kámen úrazu, je ovšem rovněž samozřejmostí,
ostatně až příliš dobře známou právě těm autorům ze „struktur", kteří na
štěstí už rozpoznali neudržitelnost situace, nastolené po roce 1970. Na zá
vadu tu je bezpochyby, že jak licencovaní spisovatelé doma, tak
i samizdatoví, a tak i exiloví autoři mají o sobě navzájem vědomosti jen
značně mezero vité a představy mnohdy hrubě zkreslené a zavádějící. My,
kteří žijeme v cizině, jsme v tomhle ohledu v situaci relativně nejvýhodnější: čas, který jsme neproinvestovali četbou kdejaké české novinky po
sledních let, mohli jsme uložit (s úroky) do eventuálního sledování
dzojazyčných literárních děl a trendů takříkaje z první ruky, a pakli nám
to či ono z domácí oficiální produkce, co vykazuje trvalejší hodnotu, unik
lo, lze to poměrně snadno dohnat. Daleko hůře jsou však na tom ti licen
covaní autoři, kteří dlouho apriorně odmítali vzít na vědomí cokoli
z produkce exilových nakladatelství a časopisů, neřkuli z jen stěží do
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stupného samizdatu, neboť se teď budou nuceni seznámit najednou s de
sítkami, ba stovkami děl kvalit natolik neoddiskutovatelných, že se neda
jí věčně tabuizovat, natož jednoduše zamlčovat. Jaká lavina na spadnutí
tu očekává licencované literární kritiky a nakladatelské redaktory - a to
jen co se čistě beletrie týče!
V této souvislosti - i to vysvitlo z našeho hovoru s Prouzou a Neffem
- bude ovšem třeba co nejrychleji skoncovat s obzvlášť iluzorní pověrou,
že prý přičiněním exilových autorů byla na Západě bojkotována oficielní
česká literatura a fedrována jedině opoziční. Takovéto, v poslední době
často slýchané přesvědčení, svědčí o bezmála groteskním zveličení vlivu,
jaký mohou mít našinci na ediční plány západních nakladatelství, a záro
veň o naprosté neznalosti mechanismů a zákonitostí, podle nichž zde fun
guje literární provoz a knižní trh. Současně je přitom zaměňována
nakladatelská a literámě-kritická praxe s praxí žurnalisticko-publicistickou, která si skutečně - a to plným právem - daleko více všímá autorů, je
jichž svoboda projevu a jiná občanská práva nejsou respektována tak, jak
je pravidlem v civilizovaném světě. To se zdaleka netýká jen Českoslo
venska a jiných reálněsocialistických zemí, nýbrž i Latinské Ameriky, Již
ní Afriky, Iránu, Turecka etc.
Pro nakladatelské pracovníky na Západě je - ať už se nám to líbí či
nelíbí - kritérium obchodní rentability namnoze kritériem rozhodujícím,
a literární kritika, hodná svého jména, včetně té ve velkých směrodatných
denících, si jen zřídkakdy plete estetické hodnocení s politickou či nakla
datelskou reklamou a nikterak nerespektuje ani instituci nekritizovatelných zasloužilců, ani jednou provždy petrifikovaný žebříček „trvalých
hodnot", tím méně onen, který si ustanovili jednotliví národové pro domo
sua.
Prouzou a Neffem - a předtím již Kmenem - jsme byli pochopitelně
zpraveni o tom, že se nyní začínají do knihoven vracet - pakli nebyly me
zitím zničeny neodborným skladováním či rozkradeny - knihy oněch 120
autorů, vyloučených pamětihodným koniášovským fermanem minister
stva kultury z r.1970. Příslušný předpis ministerstva vyšel letos v lednu;
proč ale považuje Svaz spisovatelů za nutné, instalovat za tímto účelem
síto zvláštní komise, jak nás o tom zpravil předseda Černík prostřednic
tvím poplenárkové tiskové konference? (A propos: tisk nebyl na plenárku
připuštěn - glasnosť vpravdě svérázně česká!) Na téže tiskovce bylo rov
něž oznámeno, že i integrace exilové literatury do domácího literárního
kontextu se již rýsuje, že kupř. se již uvažuje o znovuvydání Ludvíka Aškenazyho - tedy autora, který v exilu psal už jen pro děti, a který je navíc
- žel - už na pravdě Boží. Znamená to tedy snad, že pro začátek budou
následovat další zvěčnělí, jako Vratislav Blažek, Karel Michal, či snad do
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konce Čep, Hostovský nebo Milada Součková? Nebylo bohužel možné,
klást před kolínským publikem emisarům „mírného pokroku v mezích
zákona" i takovéto na jazyku přímo svrbějící specielní otázky, jakkoli bez
jejich zodpovězení se proponovaný dialog sotva bude moci rozběhnout.
Bez vyjasnění se neobejdou ani tak mlhovité formulace, jako že prý je
nutné do literárního obrazu (co to má být?) vrátit ta díla, která tam patří - v i z
Kmen č.14 str. 2. Jaká komise a z koho složená, má vlastně o tom rozhodo
vat? I ona Černíkem avizovaná integrace tvůrčích sil - mající na mysli po
dle všeho domácí autory, až doposud zbavené publikačních možností integrace, která neznamená obracet věci z rubu na líc, ale je procesem zhodnoco
vání literatury prostřednictxnm hodnocení uměleckosti díla bez toho, že by se
rekriminovaly minulé postoje a názory autorů, nedává ani náznakem odpo
věď na zcela zásadní otázku, jakými kritérii se to „umělecké hodnocení
bez rekriminací" bude řídit. Zda i Havel či Vaculík mají šanci zakusit na
sobě blaho takového umělecko-vyhodnocovacího řízení bez rizika, že by
snad již předem mohl být znám výsledný nález, že totiž se v obou přípa
dech jedná o autory umělecky vlastně zanedbatelné? Ale i co se všech
ostatních našich zakázaných kolegů doma týče, cožpak lze od nich očeká
vat, že teď sami přilezou s prosíkem zaškrábat na tytéž dveře, z nichž by
li svého času vyhozeni a jež za nimi zapadly s vítězoslavným třeskem?
Tím nechci nikterak vyloučit, že by se snad mezi nimi nenašel ten či onen,
pro něhož vidina, že je zas vystaven u Topičů za výkladem, by nebyla tou
největší satisfakcí, dávající zapomenout na všechna příkoří. Skutečná inte
grace tvůrčích sil by ovšem rozhodně neměla začínat kalkulací s pochopi
telnou autorskou slabostí, nýbrž měla by vyjít vstříc s projevem omluvy
a sebekritiky.
Jen jeden jediný bod se v našich rozhovorech ukázal být skutku neuralgický - rok 1968 a jeho hodnocení. Prý ho „exil" zbytečně mýtizuje, do
slechli jsme se. Jako by „exil" byl nějakou sevřenou a názorově jednolitou
formací, a nikoli útvarem pohříchu rozptýleným, ba atomizovaným, a co hlavně: pluralitním. Jelikož jsme si za ta léta v něm navykli mluvit
v první řadě za sebe samy, měli jsme vůbec značné potíže říkat „m y" s ta
kovou samozřejmostí jako Prouza s Neffem. Od neustálého uvažování
v kategoriích „my" a „oni" jsme se naštěstí již dokázali osvobodit. „Mýtizace roku 68" by se snad dala občas vytknout ještě tak tomu či onomu bý
valému reformnímu komunistovi - aktivnímu „pražskojamíkovi", ale
exilu jako takovému? Navázání dialogu by prý velice ulehčilo, kdyby se
rok 68 přešel nejprve taktním mlčením.
Jakkoli mi podobný požadavek - z celé řady důvodů - připadá na
prosto absurdní - dobrá, pomlčme o tom... Co si však počít s onou, nyní
i programově vyhlášenou snahou, zrekonstruovat vývojovou kontinuitu
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šedesátých let? Byl v nich snad onen osudný letopočet pouhým „Bermud
ským trojúhelníkem", abych si vypůjčil bez dovolení titul jedné ze sbírek
národního umělce Ivana Skály? A byl posléze rok 1970 snad opravdu
oním „rokem nula", za jaký je začasté vydáván? Cožpak to, co po něm ná
sledovalo, bylo snad natolik bezpříkladné? Počínaje upevněním represiv
ní centralistické moci radikálními čistkami, a konče oním postupem času
se stupňujícím „hryzením svědomí" u spolupachatelů, jejich pozvolným
„prohlédáním", střízlivěním - a v tomto smyslu: normalizací.
Když jsem tak poslouchal ty epizodické stesky na „nenapravitelné
dogmatiky", úzkoprsost dohlížitelů apod., tu jsem přímo omládl, tu jsem
si připadal přesazen rázem někam tak do přelomu padesátých a šedesá
tých let, jak se mi provždy vštípila do směrodatné paměti, do doby, kdy
jsem, postpuberťák, začínal rozum brát a z čirého nerozumu lézt do litera
tury. Všechny ty útržkovité zprávy o žhavě aktuálním vření a dění a klu
bání byly pro mne vlastně pouhým „dejá vu", poněkud přízračným.
Dialog? Co jiného - sem s ním! Ale bez jakýchkoli předběžných kádrovacích podmínek, jakým jsme my (zde si ten plurál dovolím) v exilu už
dávno odvykli, a kterým se naši nepublikující kolegové doma seč to šlo
vymkli. Já osobně nemám sebemenších zábran navázat dialog třeba i se
Skálou, šajnerem, Rafajem, Hrzalovou či Blahynkou, kdyby to mělo pro
spět skutečné „normalizaci vztahů", t.j. nikoli normalizaci v duchu oněch
„upravenců", kteří se přijíždějí do Prahy zablýsknout ve svém západním
lesku. Svatou pravdu měl Petr Král, když v naší kolínské diskusi na jed
nom místě podotkl, že když už je tu pořád řeč o pootevírání dveří centi
metr za centimetrem, že by se neměla obcházet klíčová otázka, kdo
vlastně je „majitelem klíčů", a že chceme-li „budovat mosty", nelze už
ted", kdy ještě není položen ani pořádný základní kámen, začít smlouvat
o mostné.
Zkrátka a dobře: v rozehrané partii je Černík na tahu a ... my se i na
dále hodláme přidržovat zásady nevměšování se do vnitřních záležitostí
- rozumí se Svazu spisovatelů, jeho nakladatelství a časopisů, či minister
stva kultury popř. vnitra, nikoli ale do vnitřních záležitostí české literatu
ry, kterou, píšíce česky, chtě nechtě spoluvytváříme.

Kdo má právo mluvit
Milan Uhde
Někdy na podzim 1985 se začalo proslýchat, že Antonín Brousek
provedl něco velice nepatřičného. Napsal prý článek, v němž se kriticky
zabýval autorstvím proslovu, který jménem Jaroslava Seiferta přednesla
nebo předložila básníkova dcera při udělení Nobelovy ceny.
Článek měl údajně vyjít v londýnských Rozmluvách.
Rukopis článku se zřejmě dostal do rukou některým pražským kole
gům. Ludvík Vaculík o něm informoval ve svém říjnovém fejetonu 1985.
Václavu Havlovi vložil do úst slova: „On Brousek vždycky byl..., on to ne
ní zlej člověk, on jenom provokuje, on zkrátka musí... tu tichou dohodu
všech porušit! Brousek!"
K tomu dodává Vaculík sám: „Pod rukama obsluhujících číšníků
v maďarském svérázu mluvíme o tom, proč asi Antonín Brousek, básník
v exilu, musel ven s pravdou každému zřejmou, že Jaroslav Seifert nepsal
svou řeč pro Stockholm sám. Jsme všichni dotčeni, ale přitom krom poci
tu nevhodnosti jiný důvod tu není, jenže právě tu nevhodnost vzdálený
Brousek asi nemůže cítit."
Ani já neumím rozpoznat, kdy mám pravdu všem zjevnou považo
vat za vhodnou, a kdy za nevhodnou. To měřítko používala cenzura. Va
culík sám má dost zkušeností s nevhodnou pravdou, která je všeobecně
známa. I proti němu se argumentovalo, že je zneužitelná. Nikdy se toho
nebál a nebojí se ani teď. Ostatně Rozmluvy mají čtenářskou obec úzkou,
specializovanou a českou. Jsou jako stvořeny pro rozbor i velmi křehkých
problémů. Proč by takový rozbor měl být nevhodný?
Ledaže by nebyl milý básníku Seifertovi; že by mu byl dokonce vel
mi nemilý a v jeho stáří a nemoci nepříjemný a Vaculík že by to věděl. To
jsem si uměl představit. Ale že by si to neuměl představit vzdálený Brou
sek? Přesto se rozhodl článek napsat a zveřejnit. Asi byl toho bezohledné
ho mínění, že kdo předstupuje před veřejnost, musí s nepříjemnostmi
počítat v každém věku. Toto mínění sdílím. Znám horší situace, než je ta
ková, že někdo velmi nešetrně, a přitom veřejně probere nějakou mou
zveřejněnou písemnost. Vždyť veřejnému posouzení vystavuje nejen mě,
ale i sebe.
V listopadovém Obsahu 1985 napsal Karel Pecka Odpověď A. Brouskovi. Začal příměry: „Hérostratos, muž, který zapálil chrám bohyně Artemidy v Efesu, spáchal žhářství, aby na sebe upozornil činem zlým.
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Rovněž Mehmet Ali Agca, který provedl neúspěšný atentát na papeže,
jednal, jak bylo prokázáno, s výraznými exhibicionistickými pohnutkami.
Dvojí zločinné sousedství však Brouskovu vinu nevyčerpává. Karel
Pecka dospěl ještě k třetímu příměru, zřejmě nejvýstižnějšímu: „Jistý epizodista se proslavil tím, že při představení na jevišti vypustil hlasitý
pšouk. Nikdy nehrál Hamleta nebo Othella, na to neměl, ale i divákům,
kteří si stěží pamatovali jeho jméno, utkvěl v paměti svým svérázem.
Když na něho přišla řeč, lidé se ptali: Aha, ten, není to on, co se tenkrát ubzdil? Hérostratos a Agca provedli zlovolné, odsouzeníhodné činy. Onen
epizodista zůstane jenom trapný."
Brouskův článek je podle Karla Pecky „degutantní plácnutí do vo
dy". Brousek nejenže podezírá Seifertův text z neautentičnosti, ale myslí
prý nepořádně a povrchně. „Jádro věci se totiž vylouplo a je na světě,
i když s pachutí denunciace: Starému a prostinkému muži rafinovaní rád
ci, sledující nečisté cíle zesvětovění české kultury, podstrčili padělek, a tím
uvrhli básníka do situace národního rukojmí, čili ručitele, aby takto zaští
těni mohli provozovat své nekalé rejdy."
Letos na podzim jsem si konečně Brouskův článek přečetl. Otiskli ho
v sedmém čísle Rozmluv, které má vročení 1987. Vyšel tedy téměř dva ro
ky po Peckově polemice.
Redakce Rozmluv Brouskův příspěvek na čas odložila. Je to její věc,
i když pro mě nepochopitelná. Doufám jen, že Karel Pecka netušil, že se
obořil na někoho, kdo svůj názor ještě veřejně ani nevyslovil.
Brouskovo „Národní ...rukojmí?" si vysvětluju jinak než Pecka. Je to
podle mého soudu naprosto věcný text. Obsáhle se zabývá podezřením,
že básník nepsal svou nobelovskou promluvu sám. Podezření však není
motivováno zlou vůlí ani neústí v pikantní objev, nýbrž v obavu, že za
zvýšenou péčí o to, jak se bude první český spisovatelský laureát Nobelo
vy ceny jevit mezinárodní veřejnosti, vězí stará, poklesle romantická tou
ha zděděná z devatenáctého století: namísto živého muže, který psal
verše, ztvárňuje tato touha reprezentativní sochu, z jejíhož nitra se linou
hluboké reflexe podložené znalostí moderní evropské filozofie.
Jsem stejně jako Brousek přesvědčen, že tato divadelní scéna dopad
la špatně. Kdybych však jeho článek četl dřív než Peckovu polemiku, asi
bych si myslel, že Brousek svou obavu odůvodňuje výjimečným přípa
dem. Byl jsem si jist, že sklon vytvářet národní reprezentanty, kteří jsou
zajatci své úlohy zaživa i po smrti, přežívá v Čechách kdesi na okraji. Vel
ký hněv Karla Pecky mě usvědčil z omylu.
Ten hněv však sahá ještě dál. Také proto stojí za to zabývat se jím na
vzdory času, který mezitím uplynul. Odpověď A. Brouskovi ukončil Pec
//
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ka takto: „Seifert v jedné ze svých nezapomenutelných básní uvažuje
0 údělu básníka, který podstupuje vědomě riziko a možný trest za lásku
ke své zemi, onu tíhu v setrvání, i kdyby mu měla koleny hlavu rozdrtit.
Ti, co se rozprchli po cizích krajích, nemilovali a nejsou milováni, pozná
vá.
Brousek dlouho mlčel, aniž byl jeho hlas valně postrádán. Nyní se
ozval a, jak praví přísloví, štěká na nepravý strom. Navíc v nepravou
chvíli a z nepravého místa. Bylo by lépe, kdyby, tam někde daleko za bra
nami našich řek, byl býval mlčel i nadále."
Nenašel jsem verše, kterých se Karel Pecka dovolává, a tak odpoví
dám pouze na jeho parafrázi: Kdo poznává, že ti, co se rozprchli po cizích
krajích, to jest emigranti, nemilovali a nejsou milováni, poznává nekon
krétně, a tedy falešně.
Nevím, zda Antonín Brousek mlčel a jak dlouho mlčel. Jeho hlas jsem
nějaký čas neslyšel a velmi jsem ho postrádal. Je dobře, že se ozval, a bylo
by to dobře, i kdyby se do české kultury nebyl zapsal tak výrazně, ba
1kdyby se do ní vůbec nijak nezapsal, ba dokonce i kdyby nebyl Čech.
Polemickou zmínku o tom, že mluvil v nepravou chvíli a ná nepra
vém místě, odmítám zvlášť důrazně. Ta zmínka vzbuzuje představu, že
někde je hlava nebo několik hlav, které rozhodují, jaká chvíle a jaké místo
opravňuje k vyjádření.
Takové představě oponuju. Právo mluvit, tedy usilovat o pravdu má
každý. Kdykoli a kdekoli.
Brno, podzim 1988

Z poznámkového sešitu (1988)
Sylvie Richterová
TOTALITNÍ IDEOLOGIE A DĚJINY. Totalitní ideologie vykládá dě
jiny tak, že v každém okamžiku každá událost potvrzuje význam totalitní
moci a správnost jejího jednání. A spásonosnost její existence.
Zárukou a zároveň pravdou, důkazem a zároveň cílem je budouc
nost. Budoucnost jako iracionální předmět víry.
TOTALITNÍ DOGMA O ŠŤASTNÉ BUDOUCNOSTI je založeno na
skutečnosti asi tolik jako pohádka. Do „pohádky" ústí každý výklad dě
jin. Totalitní dějiny jsou soubor dějů, mimo které žádná událost neexistu
je, vně, mimo jejich logiku, perspektivu, optiku a mimo jejich a priori dané
(šťastné) vyústění žádná jiná událost nemůže existovat, být vyslovena
(zveřejněna atd.) - Orwell. Vše, co se stalo i mohlo stát, je totalitní vizi
uzpůsobeno, je interpretováno v jejím rámci, nabývá některého z předem
daných významů, anebo je zamlčeno. Každá událost se v tomto rámci stá
vá variantou oficiálního obrazu, všechny jednotlivé příběhy jsou organic
kou součástí totálního děje, totalitní historie.
Existují zajímavé rozbory totalitního jazyka (Petr Fidelius, Jazyk a
moc, Arkýř, Mnichov 1983, Patrick Seriot, Analyse du discours politique
soviétique, Institut ďEtudes slaves, Paříž 1985). Neznám však dosud žád
ný rozbor konkrétního působení totalitní ideologie ve společnosti. Čtu
právě práci inteligentní a vzdělané sovětské literární badatelky I. A. Bemštejnové, Český román XX. století a cesty realismu v evropských literatu
rách (Praha 1985). Zajímavý příklad všudypřítomnosti rituálu totalitní
„pohádky se šťastným koncem". Je samozřejmý, koluje v žilách kultury a
vůbec není narušován skutečností, že konec, ke kterému pohádka povin
ně šťastně spěje, už nastal. Že je už dávno tady a že je docela jiný. Bemštejnová předvádí Vančuru, podle ní realistického. Vančurova vize šťastné
komunistické budoucnosti skvěle odpovídá požadavkům totalitního děje.
Jenže to, co pro Vančuru bylo utopií, je pro autorku faktem (jako by byla
utopie naplněna). Vančura zahynul za války a poválečný stalinistický te
ror nedal jeho utopii za pravdu, nedalo jí za pravdu dodnes vůbec nic, ale
pro Bemštejnovou je tato vize důkazem skutečnosti.
Vančura věří, že po válce nastane „pověst s krásným koncem", hlav
ně že počne soud, který nazve věci pravým jménem a bude soudit spra
vedlivě. Když hovoří Vančura o budoucnosti, jeho řeč nabývá slavnostní
vznešenosti: „Přichází pracovní den, hvězda a nový letopočet, neboť od
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konce války jako od stvoření světa se budou počítati léta. Prvé, druhé, tře
tí, až do tisíců! ... Čas panování je rozbit a počínají se časy dělníků..." (str.
51)
Autorka vpisuje Vančurovu iluzi do skutečnosti tak, že utopie fun
guje jako důkaz pravdivosti totalitního obrazu dějin, přestože skutečnost
naopak dávno dokázala omyl utopie a namísto „pověsti s krásným kon
cem" se uskutečnila tragédie. Které tragédii by se byl Vančura přiblížil?
Kalandrově, Halasově, Nezvalově nebo Holanově, Bieblově? Nenašel by
se v osudu jeho druhů ani jeden „krásný konec" pro Vančuru po válce, ale
Vančura je mrtvý a jako mrtvý může být v totalitní pohádce hrdinou, mu
čedníkem, příkladem.
Otázka je, zda si je vůbec autorka vědoma sémantického podvodu,
jehož se dopouští, nebo zda je obětí sémantické slepoty, před níž ji neza
chránila ani veliká škola Tartu. V každém případě je její varianta totalitní
ho děje důkladná. Protikladem k Vančurovi jsou podle ní dadaisté, na
tomto protikladu staví celý důkaz Vančurovy velikosti. Nebere v úvahu
fakt, že poválečný vývoj je v tragickém rozporu s vizí Vančurovou, nebe
re v úvahu ani to, že intuice týkající se katastrofy a rozpadu dějinných
hodnot naopak neklamala dadaisty. Navíc podkládá dadaistům charakte
rové vlastnosti a motivace, které poctivě vzato nemůže znát: „Dadaistická
snaha zříci se rozumu a jeho zákonitostí, pohroužit se do nezávazného
světa nesmyslnosti, a tím se zachránit před zjevnou nesmyslností života
vycházela ze strachu před skutečností, který se dadaisté mamě pokoušeli
překonat křečovitým smíchem. Byl to smích vyvolaný smrtelnou hrůzou,
pasivitou, beznadějností..." (str. 51)
Co je pasivnější nežli mechanické vkládání obsahů do předem při
pravených významů? V totalitní pohádce musí být strana dobrých a
zlých, těch, co mají pravdu, a těch, co pravdu nemají. Dělící čára je vede
na zjištěním, kdo dává za pravdu imperativu šťastného konce a totálního
děje. Faktické podložení postojů je nepodstatné. Možná vůbec není radno
se jím zabývat, proto „studium" v totalitním režimu je přejímáním názo
rů na věci víceméně skryté a nepoznané. A naopak každé přejímání názo
rů na věci nepoznané je kusem totalitarismu.
POHRDÁNÍ SKUTEČNOSTÍ je také dominantou Podivuhodných
kouzelníků, „Čítanky českého stalinismu v řeči vázané", kterou uspořá
dal Antonín Brousek (Rozmluvy, Londýn 1987). „Na traktoru sedí / vlasy
rozevláté pod oblohou celý den" různé „děvy pružné jako líska". Díky re
voluci přestaly ženám škodit otřesy traktorů, dlouhé sezení i zima, netrpí
plotýnky ani vaječníky ba ani pleť. Nemoci z povolání jsou rázem kapita
listickým přežitkem, nikoho už nezajímá Antonín, topič elektrárenský,
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který „jen těžší lopatou otvíral pec" až do roku 1948, dál se lopata stávala
lehčí a lehčí. Namísto rentgenovaných tuberkulózních proletářů nastupu
jí horníci, kteří teď mají „v krvi, v plicích, v celém těle / sálavé slunce
zuhelnatělé". Což je jedna z nejnestoudnějších metafor, které kdy byly na
psány. Funguje stále v rámci totalitní pohádky, kde platí slovo o skuteč
nosti, ne skutečnost. Kundera vyhmátl tento mechanismus a pojmenoval
ho lyrismus.
NA ZAČÁTKU JE SLOVO. Ne jen a ne tolik Marxovo nebo Lenino
vo, nýbrž slovo, o jehož „platnosti" je rozhodnuto arbitrámě a jež se ne
musí nebo dokonce nesmí poměřovat tím, co je. Ideolog se stará
o „pravost" slova a prověřuje je vzhledem k „písmu". Jako „písmo" fun
guje doktrína, usnesení, totalitní vize budoucnosti a jí podřízené dogma
dějin. Ve společnosti založené na materialismu a ateismu dosáhlo slovo
funkce společenského hybatele, nabylo magické moci, tj. může působit na
skutečnost samo o sobě, a ne jako označení něčeho jiného.
Brouskova antologie ukazuje mnoho zajímavých věcí. Za prvé je vi
dět, že i v rámci jednotné ideologie má každý autor svoji osobnost a znač
nou svobodu, již projevuje krutostí nebo povrchností, hloupostí nebo
pokusem o vyhledání nějakých hodnot. Kunderovo Vánoční vyzvání je
0 pocitu vyloučenosti a samoty „bez soudruhů" čili o „životě jinde", kte
rý se pak stal jedním z klíčových témat jeho analýzy individuálních a spo
lečenských mechanismů totalitního principu. Není Kunderovou slabinou,
nýbrž silou, že učinil předmětem takové analýzy svůj někdejší subjektiv
ní prožitek (který má evidentně obecnější charakter). Nejen on, ale třeba
1 Vodftanský dokázali, že nejpřesnější a nejsžíravější může být pohled
těch, kdo se v mládí na okamžik a v dobré víře s totalitním principem zto
tožnili. Jak k takovému ztotožnění dojde?
ATEISTICKÁ METAFYZIKA. Stalinistická poezie je jejím čítanko
vým a ohromujícím příkladem. Kolektivní i osobní imaginace tkví v ná
boženství a nedokáží nic jiného než reprodukovat jeho obrazy a rituály.
Bez ohledu na to, že stalinistická poezie je oficiálním výrazem ateistické
ho a materialistického světového názoru. V tom je vnitřní rozpor této poe
zie a hlavně moci, která se jako ateistická a materialistická ustavuje, a
přitom není schopná se obejít bez náboženských forem i obsahů. Smrt Josifa Vissarionoviče je skoro doslova převzata z Evangelia - scénografie
ukřižování i se zatměním slunce a zemětřesením. A čteme: „Jak mohla lid
ská smrt si opovážit / se dotknout samého pramene života?" Přítomnost
nebe se předpokládá, nebo aspoň posmrtný život: „Už odkládá své břímě
lidské, / je člověk, chce si oddychnout." Funguje i transsubstanciace: na
místo Svatého přijímání vstup do strany, legitimace namísto hostie. A dál:
„V Straně on žije," „žije v nás", „žijem v něm". To snad autoři slýchali
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v dětství v kostele, že by byli zapomněli? Nebo jen mechanicky nahradili
jedno druhým? Gottwald sice „bez kolébky, bez perutí archanděla Ga
briela / bez darů a bez Tří králů" přišel na svět, ale stejně koná zázraky,
„mění zlé i dobré lidi v pokolení pionýrů". A kromě toho: „Zkrotil pev
nou rukou uragán." V šedesátých létech došlo velkého posměchu raně sodalistické heslo „Poručíme větru, dešti", jenže ani tam nešlo o originální
představu. Vypráví Lukáš (8.24), že když Ježíše a jeho učedníky přepadla
„bouře s vichřicí, takže byli ve velkém nebezpečí (...), on vstal, pohrozil
větru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho."
V materialistické religii nechybí ani všudypřítomnost: „Na každé na
ší schůzi byl s námi. / Na každém našem průvodu." „A byli s ním i v no
cích prověrky" - jako u zpovědi. Však „před nimi (soudruhy) člověk život
otevíral". „Oni" nahrazovali čile Boha, „On" byl „jak nikdo nikdy milióny
milovaný" (ta aliterace!). Jako Hospodinovi je třeba tomuto „božstvu"
splácet lásku: „My vás místo květů láskou zasypeme." I magie relikvií a
ikon je přenesena na fotografie státníků: „Když jsme si v dílně pověsili /
Gottwaldův obraz nad svůj stůl, / jako by utajené síly, / věřte nebo nevěř
te, / se v každém náhle probudily..." Jako alternativa křesťanské symbologie je tu také inventář pohanského původu s pohádkovým nádechem:
„Sluníčko-Stalin," zaříkací „jméno, co sluncem začíná". Nechybí konečně
ani příslib statků a vykoupení, namísto nového Jeruzaléma „velká města
nová / mnohoposchoďová". Odplaty a potrestání se dostane stoupencům
Baala, kteří se „paktují s bohem-dolarem", zlatým teletem. Zatímco náš
hrdina nechává po vzoru Ježíše maličkých přijíti k sobě: „Tak měl rád dě
ti soudruh Lenin."
Když se v komunistické básni „Slunce zatmělo ... a strašný úder zdá
li / planetou otřás v samých základech" (viz Matouš, Marek, Lukáš), pro
tože „dnes umřel Josef Vissarionovič Stalin", jde pravděpodobně
o metaforu. Podobně jako když Gottwald spoutává uragány ve střední
Evropě, není to totéž, jako když Ježíš „pohrozil větrům a moři a nastalo
veliké ticho" (Matouš, 8.5). Stalinistickému básníkovi je jedno, zda mluví
o zázraku nebo v metaforách, snad proto, že nevěří na nic. Materialistické
iracionálno nepotřebuje zázraky, povýší na ně metaforu tím, že poručí
v ni věřit nebo jen předstírat víru, to už stačí. Účastnit se rituálů, které ne
mají v podstatě jinou funkci než potvrzovat pořád znovu a znovu souná
ležitost individua s totalitním principem.
Repertoár stalinistické rétoriky je plný podobných metafor, neuzdravují se sice malomocní, ale konečným cílem je - jak jinak - vykoupení,
spása a duchovní ozdravění stejně jako nové pokolení. Je to důkaz abso
lutní odvozenosti a duchovní chudoby, sterility kulturní i imaginativní?
Nebo - jak se někteří lidé domnívali - důkaz, že komunismus je pokračo
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vání křesťanských ideálů v moderním světě a na vědecké základně? Bylo
by to pěkné vysvětlení, ale podivná je představa pokračovatele, který pro
následuje a ničí to, čeho je pokračovatelem. Pronásleduje náboženství, ze
směšňuje je a přitom z něj vykrádá obrazy, ideály, hodnoty i cíle. Slibuje
i „nový Jeruzalém" - šťastnou společnost budoucnosti; mohla by ji nějaká
ideologie neslibovat? Jenže stalinismus ji slibuje v budoucnosti, byť dale
ké. V posmrtný život sice nevěří, ale ten spolu se vším transcendentnem
právě nahrazuje tato budoucnost, totalitní pohádka se šťastným koncem,
instituce „dějin", které mají funkci písma, dogmatu.
Ateistická metafyzika funguje díky hluboce uloženému a nikdy ne
vyjasněnému dvojsmyslu - nerozlišení světa skutečného, metafory a ira
cionální víry. Iracionální víra není ateismem zrušena, ateismus sám je
totiž víra, jen cíl spění je nahrazen materialismem a jeho totalitními me
chanismy.
Zdá se mi, že stejná ambiguita, stejná materialistická metafyzika pů
sobí i při tom zvláštním politickém rituálu zvaném REHABILITACE. (Čtu
právě o Gorbačovově rehabilitaci Bucharina.) Není to jaksi podobné, jako
když církev rehabilitovala různé upálené Husy? Rehabilitovat lze po
uplynutí dostatečné historické karantény, mohl by se vypočítat rehabili
tační kvocient různých režimů a podle něho určit pevnost jejich totalitní
ho principu.
REHABILITACE jako termín lékařský znamená proces, většinou cvi
čení, pohyb atp., jímž člověk znovu nabývá schopností pozbytých úrazem
nebo nemocí. Čeho může rehabilitací nabývat mrtvý? Práva existovat po
smrtně. Napravuje se tak semiotická smrt významné osobnosti, nebo tu
nějak spolupůsobí víra, že rehabilitace něco navrátí i duchovnímu životu
člověka? Tedy snad jeho duši? Rehabilitující režim však žádnou duši ne
uznává. Na druhé straně, kdyby šlo pouze o dílo, které dotyčný zavraždě
ný vytvořil pro lidstvo, stačilo by jeho nové ocenění a zpřístupnění; ale
rehabilitační rituál je mnohem složitější. XY byl z dějin vygumován - a je
do nich znovu připuštěn: zatracení, nanebevzetí? Byl mocensky vyřazen
ze seznamu přípustných lidí, mocensky je do něj znovu zařazen. To je
možné jen pod podmínkou, že „svět", v němž se toto děje, je monolitní,
totální. Není samozřejmě totální doopravdy, je totalitní: nekonečno by ni
kdo kontrolovat nemohl, ale stačí prohlásit část za všechno a zakázat a ni
čit, co ji přesahuje. Rehabilitovaný byl vyloučen z totality do nicoty,
z nicoty do totality je navracen. Akt rehabilitace sice koriguje předchozího
vykonavatele moci, ale zároveň potvrzuje základní funkci moci, vládu
nad duchovním i tělesným bytím člověka. Vláda nad životem a smrtí, majetnictví klíčů od ráje, svobodná vůle rozhodovat o spáse a zatracení. Opět
božské atributy v materiálním provedení.
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Kdyby o životě a smrti nerozhodovala zbožněná moc, měli bychom
tu jen absurdní frašku. Jako by se viník, vrah mohl zbavit viny tím, že
uzná, že oběť byla nevinná. Gorbačov ovšem není Stalin - kritika jednoho
vůči druhému vyjadřuje rozlišení, různost subjektů jako nositelů moci.
Jenže: totožnost moci, její kontinuita popřena není. Rehabilitace právě to
tožnost moci potvrzuje.
„Je přece absurdní, když jsou lidé padesát let po smrti úředně očišťo
váni od nařčení, kterému beztoho už nikdo nevěří," píše Milan Šimečka
(Jde o Bucharina, „Obsah", leden 1988, str. 76). Jenže Šimečka takovým
názorem popírá platnost rituálu rehabilitace - je to z jeho pozice mimo to
talitní dějiny logické - ale uvnitř nich je takový rituál nezbytný. Tyto ději
ny jsou takovým rituálem, existují, dokud a pokud je znovu a znovu
obnovován. Vstoupit do dějin znamená stát se nesmrtelným, být z nich
vygumován - smrt. Takže namísto dějinných zápasů se brzo začínají rozpoutávat boje o to, kdo dějiny napíše, uzákoní, ohlídá, ovládne, jednou
provždy. V rámci totalitního zlomku světa zastupujícího nekonečný ce
lek.
PŘÍBĚH A TOTALITA - esej Václava Havla („Svědectví", č. 81,
1987): „Nezasluhujeme pozornost, protože nemáme příběhy a smrt." Tato
Havlova věta mě konsternuje a mám pocit, že nemohla být napsána jinde
než v Československu těchto let. Přemýšlím o celé eseji už skoro rok, slíbi
la jsem Havlovi odpověď na ni, ale nedaří se mi ji napsat. Nad každou
otázkou se mi Havlovo přesné a přesvědčivé uvažování rozbíhá do růz
ných stran. Čí pozornost si „zasluhujeme" nebo nezasluhujeme? Veřej
nosti? Ale veřejnost příliš často pokládá za hodné pozornosti holé
pitomosti. A ještě opatrněji vlastně: jedna věc je pozornost a něco jiného je
zasloužit si ji. POZORNOST A ZÁSLUHA versus PŘÍBĚH A SMRT. Po
divný vzorec.
Podivná premisa úvahy o existenciálních předpokladech příběhu a
podmínkách v totalitním režimu. Havel ji vyvodil z případu, který poklá
dá za symptomatický: redaktor „významného amerického deníku" není
ochoten poskytnout prostor svých novin zprávě o těžkém astmatikovi od
souzeném v Československu z politických důvodů, pokud astmatik ne
zemře a nebude se tím pádem hodit do krámu coby story, coby příběh.
„Astma není story," říká Havel a analyzuje nemoc české společnosti. Je ta
to perspektiva správná? Postoj amerického redaktora je sice poučný, ale
poučuje opravdu o tom, že „nezasluhujeme pozornost"? Vychází z toho,
že co je zajímavé pro čtenáře, je dobré pro noviny, jenže tato poučka buď
stojí mimo dobro a zlo a neobráží ani redaktorovo vnitřní přesvědčení, ne
bo je docela cynická. Když ji doplníme jako Havel výrazem „zasloužit si
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pozornost", může sice nadále spadat do ekonomie masmédií, ale zároveň
se existenciálně dotkne každého, kdo se nějakým způsobem do Havlova
„my" počítá. Toto my je ostatně další problematickou věcí.
Pozornost, komunikace, dialog, přítomnost ve vědění druhých má
v dnešní společnosti funkci důkazu existence. O čem se nemluví, jako by
neexistovalo, natož o čem se neví. I člověk, který nevěří, že mimo existen
ci prostředkovanou různými formami komunikace přestává být, zakouší
izolaci a samotu jako hrozbu nebytí. Formou národního bytí jako by byly
dějiny, formou individuálního bytí příběh. Když je obojí rozdrceno, je tu:
„děsivě všudypřítomná smrt ne-dění", „ne-příběhu", „ne-života", „ne
času", píše Havel. „Jakési podivné kolektivně smrtící - nebo přesněji
umrtvující - sociální a historické znicotnění." A „tento stav je bytostným
projevem vyzrálého a stabilizovaného totalitního systému, ba vyrůstá pří
mo z jeho podstaty".
„Tento stav" zná dobře každý, kdo zažil dnešní Československo, ale
je třeba rozlišovat. Atraktivnost story, novinářského scoop není přímo
úměrná důležitosti věcí. Taky se mi nezdá, že by čtenář četl dychtivěji
0 mrtvých v Libanonu (který je, jak říká Havel, „země plná příběhů"),
nežli třeba o stávkách v Polsku (je stávka příběh?). V Libanonu bohužel li
dé tragicky umírají, aby se stali nudnými čísly, které noviny musejí uve
řejňovat, nepříjemnými sekvencemi na televizních obrazovkách bzučících
k večeři, a lidé je přestávají vnímat, protože všechno má své meze,
1 schopnost veřejnosti vnímat utrpení druhých. Ve skutečnosti čtenář ne
bo televizní divák sám žije v nepříběhové skutečnosti a kompenzuje to
story policejními, vědeckofantastickými, upírovými, thrillingovými nebo
jinak seriálovými. A největší pozornost si statisticky vzato a zjištěno „za
slouží" dítě zapadlé do artézské studny. Co to má společného s dějinami
a jedinečností subjektů schopných vstoupit do příběhu?
Havel správně říká, že „příběhem samotným" se „jedinečnost sub
jektů vyjevuje a naplno realizuje". To je pravda, když mluvíme o Oidipovi nebo králi Learovi. Ale existují také příběhy sériových subjektů,
kterými se nepříběhovost skutečnosti kompenzuje, maskuje. Do které ka
tegorie bychom chtěli patřit „my", kteří si možná „nezasloužíme pozor
nost"? Jako by byl celý příklad špatně zadán, nerýsuje se tu žádné řešení.
Je opravdu příběh a „dějinnost" ve smyslu velkých událostí tak rozhodu
jícím kritériem? Kvocient mrtvých, index dosažené moci? Nemluví právě
tohle proti dějinnosti, proti příběhu?
V Dálkovém výslechu o sobě Havel říká, že není epickým autorem:
„Příběhy psát neumím a nenávratně je zapomínám." Zapomíná taky, že
Hrabal, kterého dává za příklad epického autora, stojí programově mimo
dějiny, někde pod nimi, ve sběrně nebo v hutích, a že všechny jeho posta
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vy jsou lidé žijící spíš v nepříběhové šedivé totalitní realitě, kterou si leda
na vlastní riziko proměňují. Ani Kundera není v pravém slova smyslu
epický, příběhy mu slouží spíš jako podkladový nebo důkazní materiál a
nejsou vystavěny na jedinečných subjektech. Vlastně bych ani nevěděla,
který současný autor je epický, s výjimkou historických námětů. Spisova
tel ovšem také ví, že může udělat příběh i z naprostého nedění, a naopak
že i nejpodivuhodnější události je možné napsat, jako by se nic nestalo...
„Své příběhy si budeme svým jednáním psát vždycky," říká Havel
v závěru úvahy a za sebe už to udělal podivuhodně. Taky ví, že „zápas
příběhu a dějin s jejich znicotňováním je také příběhem a také patří do dě
jin". Není možné s ním polemizovat, není o čem. A přece. Zůstává tady ta
frustrovaná potřeba pozornosti, obava, zda si ji „zasloužíme". A pořád
otázka, o čí pozornost se vlastně jedná. Čím je člověk, když je sám (čím ná
rod...); čím tragédie, o níž se neví, jaký je příběh, který nikdo nepřečte.
Otázka KDO JE TVŮJ DIVÁK. Svědek, třeba i soudce. Mám dojem, že od
pověď může být buď transcendentní, nebo že vězí v logice a mechanis
mech civilizace založené na masových sdělovacích prostředcích. I tam
ovšem existuje pouze to, o čem se mluví... Jako v principu totalitním.
PLANETA UMÍRÁ (A TAKY TO NENÍ PŘÍBĚH). Vydal o tom zprá
vu Worldwatch Institut (La „Repubblica", 20. 2.); Lester W. Brown, jeho
předseda a vedoucí výzkumné práce, která neblahou diagnózu předchá
zela, je vypodobněn na fotografii 6 x 6 cm vedle titulku „Kdyby byla Ze
mě člověk, musela by se rychle křísit". L. W. Brown v interview
vyrovnaně, věcně a důkladně vysvětluje, které procesy zabíjející planetu
je ještě možné zastavit, a které už ne; a ačkoliv se na nebezpečí upozorňu
je už dávno, nikdy se nic zásadního neudělalo. Nejhorší je to s atmosfé
rou, vrstva ozónu se nadále ztenčuje, jsou do ní ročně vpouštěny milióny
a desítky miliónů tun kysličníku uhličitého, síry, kysličníku dusičitého
(nebo dusnatého), zatímco fotosyntézy ubývá, jelikož ubývá zeleně. Na
povrch planety pronikají ultrafialové paprsky působící rakovinu kůže,
poruchy zraku, snížení růstu zemědělských plodin, zejména luštěnin,
cenných rostlinných bílkovin. Dále dohledná katastrofa zvýšení teploty
na Zemi, rozpouštění ledovců, postupné rozrůstání pouští, zatopení roz
sáhlých území a velkých měst. Existuje dnes větší drama? Netýká se všech
lidí živých i ještě nenarozených?
Nemocná planeta je jako astmatik z Havlovy úvahy. O ní se sice píše,
ale příliš mnoho pozornosti si také „nezasloužila". „Zavolej mi, až ten člo
věk umře," řekl prý onen americký redaktor novinářce, která chtěla o čes
kém astmatikovi psát. Planeta nebude story, ani až umřeme. Kdo by o ní
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četl? „Záleží na nás, bude-li život na Zemi pokračovat," praví se v podti
tulku.
Lester W. Brown říká, že výsledky se daly dávno předpokládat. Ani
ony nejsou na prvních stránkách, nebudou zaměstnávat mysl průměrné
ho čtenáře, který si nedovede představit, co by sám mohl udělat. Jako si
nedovede představit, co by mohl udělat pro českého politického vězně.
Bezmoc vyvolává útěk. Často k příběhům, k story. Krutý zločin na perifé
rii Říma (totéž číslo novin) zabírá víc místa, fotografie jsou velké, početné.
Případ zaujme představivost vždycky víc než dlouho trvající nebezpečí
nebo bezpráví přesahující akční rádius možností lidského života a jeho tr
vání. V rovnici komunikace, sdělovacích technik, dualismu my/oni ne
mají tyto příklady řešení. A zatím se objevil nový psychopatický syndrom
u diváků televize (dětí i dospělých): nedostatečné rozlišování mezi obra
zem a skutečností.
Funkcí konzumní story je pouze udržet pozornost, vybičovat ji vzru
šením a ukojit nějakým finále. Při pohledu na mátohy brodící se krajinou
spálenou atomovým popílkem lze chroupat smažené brambůrky nebo
buráky. Je to americký film Day after nebo Černobyl? Všude je nutné vy
jít z atraktivní story do nepříběhové skutečnosti, jinak dějiny přijdou o di
váky. Ten pravý příběh se klene dál, než zatím můžeme dohlédnout, a
pravý důvod k jednání myslím není v dějinách.
„Stoupáme?"
„Nikoliv, klesáme!"
Klesání je pocit velmi jistý až bezpečný. Skoro bezstarostný. Strach
zmizel, trvá to už totiž příliš dlouho. Milý pane Veme. A to všechno s po
citem, že jsme Vás dostihli a předstihli.
(Odpověd? STOUPAT.)
(Řím)

Svoboda a slušnost
K výročí pařížského Máje a k jeho odkazu

Petr Král
Když jsem byl vyzván, abych ve francouzském rozhlasu diskutoval s Henri
Weberem, bývalým trockistou a nyní poradcem presidenta Mitterranda, a abych
s ním v diskusi zkonfrontoval svůj pohled na politické události z roku 1968, ocitl
jsem se před problémem „volby zbraní". V jakém jazyce diskutovat s profesionál
ním politikem a neztratit přitom vlastní tvář? M él-li zbýt v debatě prostor pro
mé přirozené myšlení, musel jsem se pokusit otevřít ji pojmům, které politik ne
chává stranou. Místo politiky (politique) jsem tak mluvil „jen" o slušnosti (poli
tesse), což na mého odpůrce dost pozoruhodně zapůsobilo: tak, že otevřeně přiznal
rozpaky a údiv, jež v něm kritérium slušnosti vzbudilo.
Povzbudilo mě to k tomu, abych hlavní myšlenky své intervence shrnul do
této poznámky; nedorozumění, k němuž se vztahuje, je zřejmě příznačné nejen
pro jednu debatu, ale i z obecnějšího hlediska. Může se tak snad osvětlit i něco
z podstaty celé naší „české" zkušenosti - a navíc i z toho, co je v ní a v našem pří
stupu k politice tak nepřípadné i pro ty nejbližší z našich západních diskusních
partnerů.
P.K.
Dějiny nešetří své proroky; jak to jde, s chutí se jim vysmějí do očí.
Básníci „avantgard", futuristé jako dadaisté, hlásali příchod zmechanizovaného světa, konec knižní a „muzeální" kultury, vpád šťastných barba
rů; jejich proroctví se dnes plní víc, než mohli sami tušit... Co vlastně
skutečně slavíme, když vzpomínáme na rok 1968? Začátek rozhodující li
beralizace společnosti? Nebo spíš zahájení morální a společenské krize,
během níž se znovu zavírají dveře k prostorům včera ještě svobodným?
Už podle toho, vzpomínáme-li v Paříži nebo v Praze, označuje ten
letopočet dost odlišné skutečnosti. „Procitnutí mladých," spojené tam i ta
dy s dobovými nepokoji, odpovídalo dvěma spíš komplementárním než
totožným postojům. Kde byl pařížský Máj zpochybněním tradičních no
rem, šlo v „Pražském jaru" spíš o znovudobytí ztraceného řádu. Pražáci
se tak už předem snažili čistit sochy, na které studenti v Paříži stříkali bar
vu ze svých „bomb"; i nejradikálnější Češi se dovolávali hodnot, jež se
francouzským levičákům zdály být pasé. Vlasatý mladík, jaký by na bul
váru Saint-Michel stavěl barikády, se tak při kterési noční demonstraci
před pražským rozhlasem postavil nečekaně komusi, kdo tu chtěl pro za
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hřátí zapálit kus novin: „Nechte toho, nebo se to zvrhne jako v Paříži!"
I radikalismus pražských surrealistů, k nimž jsem sám patřil, mířil
trochu jinam, než by se dalo čekat; díky zkušenosti s „reálným socialis
mem" viděli dokonce znovu hodnotu v práci, o níž jejich francouzští ko
legové - v souladu s veškerým levičáctvím okolo - dál mluvili
s romantickým pohrdáním. Podobně se mladí Pražáci lišili od Pařížanů
svým lpěním na kultuře nebo svou solidámostí s oponenty starší genera
ce. „Odmítání norem" se u nich vztahovalo jen na to, co bránilo svobodě
vyjadřování jakožto - právě - nezbytnému prostředku realizace jistých
základních hodnot; ne tedy na samu myšlenku normy nebo řádu.
Ideologie „zákazu zakazování" - když ne ve svých předpokladech,
tak ve svých důsledcích - vyústila v Paříži fatálně do kultu nemyšlení a
cesty nejmenšího odporu. Dodnes před sebou vidím mladého „situacionistu", jak si na schůzi fantaskního Akčního výboru, kde jsem se (po své
emigraci na podzim 1968) ocitl i já, dává „nenuceně" nohy na stůl a říká
naproti sedícímu Maurici Blanchotovi - už staršímu pánovi a velkému
jménu moderní francouzské literatury - , že nemá proč poslouchat jeho ra
dy... Pařížský Máj jistě nebyl jen tohle; i zahájil-li - místo vysněné revo
luční proměny - pouze krizi, v níž se dnes zmítáme, byl aspoň vůči této
krizi jaksi posledním zábleskem jasného kritického vědomí. To však nic
nemění na tom, že přispěl i k destrukci těch hodnot, jichž se - teoreticky sám dovolával. A to právě v té rovině každodenních mravů, kde se v jis
tém smyslu snažil působit víc než v oblasti společenských požadavků.
*

Řečeno jinými slovy: Šance, k jejichž likvidaci Máj přispěl, se netýka
jí tolik politiky jako lidské slušnosti. Skutečně: i když chtěl být Máj „ženerózní", slušnost mezi jeho požadavky nápadně chyběla (jistě i ve shodě
s netolerantností vlastní všem revolučním hnutím). Stačilo, aby se rozply
nula utopie nového, trvale tvořivého společenství, která se během památ
ných květnových dní zdála uskutečňovat, a zbylo zas jen staré lidské
sobectví - sobectví, jež lze jen z eufemismu nazvat „individualistickým
narcismem" (Gilles Lipovetsky), asi jako se slepým říká nevidoucí. Dnes
notorický cynismus bývalých levičáků není nijak paradoxní: je to prostě
duch Máje zbavený romantismu a uzavírající se zhrzeně do privátní sféry.
Henri Weber tvrdí ve svazku Vingt ans apres (Po dvaceti letech, Seuil, Pa
říž 1988), kde podává svou bilanci Máje, že mezi oběma jevy - mezi revo
lučním elánem tehdejšího mládí a jeho dnešním únikem do soukromí existuje hluboký předěl; ve skutečnosti je tu však zároveň předěl i konti
nuita, dnešní „vlastnický individualismus" byl už obsažen v individualis
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mu „požitkářském", jímž autor definuje Máj. Můj situacionista z Akčního
výboru prostě zvedl telefon a začal se domlouvat s bankou o svých inves
ticích, ani nemusel sundat nohy se stolu.
Mohl-li tak snadno obrátit kabát, plyne to z toho, že Máj definoval
lidské osvobozování jen jako osobní seberealizaci a užívání světa - bez
pomyšlení na otázky povinnosti, respektu k ostatním a té - od života ne
oddělitelné - bolesti, jejíž přijetí jediné nám může dát trvalý požitek nazý
vaný radost. Momentální nadšení mohlo dovolit májovým povstalcům,
že se vzájemně tolerovali; ale to neznamená, že jim šlo o skutečné spole
čenství - pokud je alespoň nesoudíme jen podle sloganů. V tom smyslu už
připravovali vládu toho hulvátství, z něhož se dnes stal málem jediný
princip všeobecných mravů a jehož symbolem by mohl být mladík s ko
lečkovými bruslemi, „sebeusku tečnu jící se" o sto šest na veřejném chod
níku, bez ohledu na nebohé stařenky, jimž cestou způsobí infarkt. Ledaže
by byl přesnější obraz celého zástupu takových mladíků, bruslících ulice
mi bok po boku - a s walkmanem na uších - aniž si všímají jeden druhé
ho... (Jiný alternativní symbol by byla figura řidiče, který z pohodlí
zastavil auto vprostřed ulice a odbývá šoféry útočící na něj houkáním:
„Všichni na mě serou, já ted' seru na vás!")
Nové „svobodě projevu" (proslovu), která se v Máji rodila, zároveň
hrozí, že bude znamenat jen pozornost každého z mluvčích k vlastním
požadavkům - podepřenou navíc nejapnou ideologií výhod bez zásluh a
toho, co bych nazval star-systémem všech. Každý se dnes dožaduje práva
na osobní rozvoj a na vlastní tvořivost; prostě se zhostit povinností v rámci přípravy představení nebo v rámci života obce - se však stále víc
pokládá za překonané, stejně jako představa, že za požadované výhody je
třeba platit vlastní snahou. Jako Marx umožnil - třeba bezděčně - Stalina,
Máj a duch přímé demokracie, který mu vládl, usnadnily společenský
vzestup ambiciózních sekretářek... Pokud jde o nechuť zasloužit si splně
ní svých požadavků, pokrývá dnes na Západě širokou škálu: od demon
strací proti přijímacím zkouškám na fakultu až po stávku metra
ochromující bez zábran Paříž na protest proti propuštění řidiče, jenž z lik
navosti zabil pasažéra...
*

Jiný slavný slogan, požadující „všechno teď hned" (tout, tout de sui
tě), shrnuje snad nejlépe povrchnost vlastní „seberealizačním" progra
mům. Se zdůrazněním okamžitého požitku a užívání světa na úkor toho,
co je v lidské touze fatálně nerealizovatelného - i jaksi bezpředmětného opomíjejí tyto programy závažnou a podstatnou zákonitost: fakt, že život
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se odehrává současně tady i jinde, že plnost se rodí už z odboček a zákru
tů, jimiž prochází touha na cestě k uspokojení. Zapomenout to znamená
nezbytně uzavřít život jen do marného a slepého provozu, obíhání v kru
hu, odkud je jako nežádoucí překážka vyloučeno všechno, co mu dává
směr a smysl - každý rozpor a konflikt, každé „zauzlení", díky nimž se
střetáme se světem - a jež jako by jen pár přírodních nebo dopravních ka
tastrof, coby nevyhnutelných poruch a výjimek z pravidla, mohlo ještě
čas od času narušit. Ideál zobecněného star-systému, světa, v němž by
každý byl tvůrcem a měl tak stejné právo na obdiv, hrozí podobně roz
pustit všechnu tvořivost v kolektivní sebelásce podřízené konformismu
štěstí a spokojené spotřeby.
Soudobý individualismus, drahý myslitelům jako Lipovetsky, není
v tomto ohledu jen méně demokratický, než tvrdí; není ani doopravdy individualistický. Opírá-li se jen o kult požitku a je podřízen nivelizujícímu
ideálu téhož snadného štěstí, skrývá ve skutečnosti jen dost ubohý stádní
egoismus. Svoboda a tvořivost jsou něco, co se dobývá, a k čemu tak hedonismus sám nestačí otevřít cestu; aby sem vyústil, nemůže se obejít bez
myšlení a bez určitých nároků - nezbytně morální povahy - , které by jej
orientovaly a vedly jej k „transcendentnímu" přesahu sebe sama.
Je-li ponechán sám sobě, zjevuje nutně tento hedonismus svůj „níz
ký" aspekt, tu skrytou stranu, kde - jako na rubu všech snů o „lepším svě
tě" - číhá jen odvěká lidská hloupost a nepomíjející tíha věcí. Je ostatně
možná na čase přiznat těm starým obludám jejich osudnost a postavit
proti nim - spíš než zaslepené pseudo- osvobozování - jakousi ženerozitu a solidárnost všemu navzdory: družnou a „spolustolovnickou" alianci
proti cizotě světa, založenou takříkajíc jenom na naší křehkosti. Sice bez
iluzí i bez marného snění o společnosti zbavené konfliktů, proto však ješ
tě ne docela bez slušnosti.
Paříž, listopad 1988

Srpen 68 byl pomstou za Kolčaka
Neslýchaná teze Vladimíra Maximova, romanopisce á la these

Antonín Brousek
Budou tomu asi tak tři čtyři roky, co mě jeden známý, zabývající se
profesionálně problémy tzv. východní Evropy, upozornil na to, že se
v ruských exilových novinách Novoje russkoje slovo, vycházejících
v New Yorku, obul s nebývalou agresivitou do Cechů jakožto do národa
sám Vladimír Maximov, spílaje nám do notorických zbabělců a zrádců,
kteří dnes mají dokonce tu drzost vylučovat Rusy z evropské kultury ústy „módního pisálka Milana Kundery" a jiných. Maximov koneckonců
nesporně patří k nejdůležitějším současným ruským prozaikům, hlavně
však je jednou z nejvlivnějších institucí ruského exilu - šéfredaktorem ča
sopisu Kontinent, toho nejreprezentativnějšího i nejmohovitějšího mezi
desítkami ruských periodik vycházejících dnes na Západě.
V Čechách vzbudil Maximov značnou pozornost čtenářů i kritiky
hned svými prvními novelami Zalidftujeme zemi a A člověk žije, prompt
ně přeloženými roku 1963, v nichž na základě autobiografických zkuše
ností bezprizorního výrostka odchovaného dětskými domovy hodně
nemakarenkovskými, potulného zlodějíčka neustále prchajícího před bez
pečnostními orgány, zakusivšího i blaho „převýchovy" v sibiřské pracov
ní káznici, vnesl jako jeden z vůbec prvních do vylhané idyly sovětské
prózy kus autentické sociální a společenské reality: svět vyděděnců sovět
ské společnosti - lumpenproletariátu, kriminálního podsvětí, svobodo
myslných dobrodruhů. Instinktivní smysl pro tragickou dimenzi
osudových životních situací, dilemat, jež jsou rozhodujícími zkouškami
lidských charakterů, a zároveň i dar expresívního výrazu, literárně nijak
zvlášť školeného, o to však bezprostřednějšího, směřujícího k osmyslující
metafoře nebo alegorii - v tom spočívala a spočívat nepřestala nejvlastněj
ší síla Maximovova talentu. Právě jako samorostlý upoutával Maximov
uprostřed svých výrazově mnohem proškolenějších, a tudíž i uhlazeněj
ších a rafinovanějších generačních druhů a souputníků, Aksjonova, Kazakova, Vladimova, Kuzněcova, Gladilina, Vojnoviče, a jak se ještě
jmenovali všichni ti debutanti z přelomu padesátých a šedesátých let, debutanti, kterých se tehdy čeští, ale i polští nebo maďarští rusisté a překla
datelé chytali jak ten příslovečný tonoucí stébla slámy, aby čtenáře
znechucené povinně naordinovanou Literaturou Sovětů přesvědčili, že
v ní lze přese všechno nalézt i hodnoty opravdové, nezmanipulované, za
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sluhující skutečné pozornosti. A propos: jistě nebude náhodou, že se
všichni výše jmenovaní - vyjma předčasně zemřelého Kazakova - v se
dmdesátých letech ocitli na Západě jako exulanti.
Samorostlý spisovatelský selfmademan Maximov, v mnohém ostat
ně podivuhodně podobný Maximu Gorkému, počínaje specifickým „bosáckým" založením talentu a konče metamorfózou, o níž ještě bude řeč,
prodělal vývoj od autentického spisovatele tělem a duší až v nedůtklivou
instituci, v pseudovzdělaného univerzálního mudrce propadlého ideolo
gii, hlásajícího urbi et orbi patentní recepty na jedině zaručené vylepšení
lidstva a světa. Dobral se svého prvního uměleckého vrcholu nepochybně
v románu Sedm dní stvoření světa, v němž se nelítostně demaskující,
drasticky realistické zobrazení každodenní reálně socialistické skutečnos
ti prohloubilo v bohohledačskou, religiózní perspektivu, která již zřetelně
signalizovala Maximovovu akutní konverzi k víře ruské pravoslavné
církve. I není tedy divu, že tento román už nesměl spatřit světlo světa
v SSSR, a že se ho tedy v roce 1971 ujalo exilové nakladatelství Posev ve
Frankfurtu nad Mohanem, což ovšem znamenalo otevřenou roztržku me
zi oficiálním svazově spisovatelským světem a autorem, kterého ještě do
nedávna protěžoval ten nejkonzervativnější, neostalinsko-velkoruskyšovinistický sovětský literární žurnál Oktjabr. Svůj další román Karanténa
z roku 1973 postoupil pak Maximov přímo již jen samizdatu, respektive
exilovým nakladatelstvím, načež byl 26. 6.1973 vyloučen ze Svazu spiso
vatelů a posléze i deportován do psychiatrické léčebny, rozumí se za pro
testů „světové kulturní veřejnosti", které nakonec vymohly, že směl
v únoru 1974 vycestovat na Západ.
Román Karanténa představuje v Maximovově vývoji mezník nade
vše významný. Nikoli však proto, že tak převratně zasáhl do autorových
životních osudů. Je to totiž první Maximovovo dílo povznášející se nad
empirickou realitu se ctižádostí postihnout takříkaje „v kostce" sám smy
sl ruských dějin a dát současně i pregnantní odpověď na řadu základních
filozoficko-etických, ba i teologických otázek, byť i jen způsobem neblaze
připomínajícím marx-leninské brožurky „krátkých kurzů" všeho druhu.
V tomto smyslu v románu Karanténa neúnavně diskutují roztodivní mos
kevští intelektuálové, konformní i nekonformní, což pak Maximov pravi
delně prokládá projekcí jakýchsi „živých obrazů" z ruských dějin,
seřazených hezky chronologicky od kijevsko—ruských prapočátků až po
sovětskou éru. Jinými slovy: Je to první Maximovův román sepsaný vy
sloveně á la thěse, a aby snad čtenář nezůstal na pochybách, o jakou zá
kladní tezi šlo, shrnul ji autor ve slavnostně patetickém doslovu takto:
„Duchovní koncepce románu vyplývá beze zbytku z prorocké hypotézy
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slavofilů o zvláštním poslání Ruska ve světových dějinách. Osudem
umístěna mezi Evropu a Asii, vsála do sebe ruská zem to nejlepší i to nej
horší z obou těchto civilizací... Ruský člověk, svou podstatou idealista,
žízní ve svém tíhnutí k co největší společenské dokonalosti a spravedlnos
ti po neodkladném a definitivním vyřešení základních problémů lidského
bytí." Atd. atp.
Týž slavofilsky mesianistický duch vanul i z programového prohlá
šení časopisu Kontinent, který Maximov založil na podzim roku 1974 za
vydatné podpory západoněmeckého tiskového magnáta Springera. Záro
veň však časopis sliboval stát se platformou pluralistického dialogu jak
mezi Východem a Západem, tak i mezi jednotlivými národnostními sku
pinami exulantů ze zemí sovětského bloku. Kontinent to mezitím dotáhl
na sedmapadesát opuletních, vždy bezmála pětisetstránkových čísel, ve
kterých však zřetelně převládá nikoli dialog, nýbrž monolog, nezřídka
i vysloveně únavný: Mnohoslovné filozofické, teologické a politologické
traktáty, sáhodlouhé kritickorealistické kusy stěží stravitelné beletrie;
každé číslo přinese pochopitelně i několik vskutku pozoruhodných mate
riálů, které jsou ovšem spíše jen oněmi příslovečnými výjimkami potvrzu
jícími pravidlo. Pluralita připuštěna potud, pokud přespříliš nenarušuje
závaznou generální ideovou linii, která se opírá - velmi zhruba řečeno o několik velice prostých, zato však pádných „článků víry": 1) Co od bol
ševika pošlo, od ďábla pošlo, a to ďábla zápaďáckého, neb
marxismus-leninismus jest pérfidní západní kontraband lstivě vnucený
bohabojným ruským dobrotiskům. 2) Západ ve své nestoudné přesyce
nosti, mravní zlotřilosti (viz jen porno a disco) a dekadentní zblblosti sedá
sebevražedně na lep expandujícímu světovému komunismu, jehož mo
cenským centrem je sice Moskva, avšak uzurpovaná zlosyny, kteří jsou
Rusy toliko dle jazyka, nikoli podle Duše. 3) Jedině praví Rusové a i ostat
ní národové východní Evropy vedeni ruským příkladem protrpěli se
k poznání pravé tváře komunistického totalitarismu, a mohou tudíž vy
vést celý tápající svět v posledním okamžiku ještě z Pasti Ďáblovy.
Nic nového pod sluncem, říkáte si nejspíš: nejnovější nálev starého
známého ruského mesianismu („Ruský komunismus je pervertovaný rus
ký mesianismus" - rozpoznal již před víc než půlstoletím Berďajev), až po
to bohorovně samozřejmé reklamování „vedoucí úlohy" v rámci naštěstí
jen hypotetického „všeslovanského impéria". Až na to ovšem, že nositeli
takových tendencí jsou najednou lidé apostrofovaní právem jako „demo
kratická opozice v Sovětském svazu", jednotlivci, před jejichž občanskou
kuráží i lidským formátem lze vesměs jen smeknout. Jako Maximov. Útě
chou nám může být jedině fakt, že v řadách poslední, třetí vlny ruské
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emigrace, čítající bratru 200 000 duší, nalezly pozice á la Maximov nejed
noho rozhodného odpůrce, mezi nimi i tak prvořadé osobnosti soudobé
ruské kultury jako Andrej Siňavskij (alias Abram Terč), jako vynikající li
terární vědec Jefim Etkind nebo z mladších současníků historik umění Bo
ris Groys. Rezonance jejich hlavního publicistického orgánu, čtvrtletníku
Syntaxis, jejž roku 1978 v důsledku roztržky s Kontinentem založili Si
ňavskij a jeho žena, Marie Rozanovová, zůstává však bohužel omezena
pouze na zasvěcence.
Nakolik ovšem byla tato roztržka nevyhnutelná, ukázal nad jiné vý
mluvně Maximovův pamflet Sága o nosorožcích, zveřejněný i přes varo
vání osobních přátel a sympatizantů v roce 1979 v 19. svazku Kontinentu.
Titul pro tuto vpravdě zničující bilanci svého pětiletého pobytu na „pro
hnilém Západě" (přesně v duchu letité sovětské propagandy) vypůjčil si
Maximov u doyena absurdního dramatu Ionesca, jednoho z přečetných,
leč zřejmě pouze formálních členů redakční rady Kontinentu. S estetikou
absurdního dramatu nemají Maximovovi Nosorožci pranic společného,
absurdní však je tento pamflet, sestávající z mozaiky záštiplných „portré
tů" celého stáda západoevropských intelektuálů; portréty jsou vyvedeny
přesně v onom smyslu, v jakém humpolácké černobílé karikatury v sati
rickém plátku Krokodil již celá desetiletí demaskují a pranýřují imperia
listické zrůdy. Tlusťoši s doutníky, v cylindrech omotaných americkou
vlajkou a s kanóny namísto prstů, Adenauer hajlující zpod přilby Wehr
machtu nebo dokonce soudruh maršál Tito nacpaný do goeringovské uni
formy, kterak si své pracky zbrocené krví omývá v azurových vlnách
Jadranu, a podobné kukriniksyády - sem a nejinam chodil do školy sati
rický rychlokreslíř Maximov. Heinricha Bolla například zachycuje takto:
„Tichý, vemlouvavý, se strnulým poloúsměvem ve své - správně
ruský řečeno - babí vizáži. Jeho oči jsou nehybné a plné smutku - aby
chom to opět řekli v řádné ruštině - telecí zrak. Je slavný. Korunovaný
úspěchem, saturovaný, široko daleko proslulý rovněž díky své slabosti
pro sociální (? - A. B.) terorismus." Na Bóllův názor, že nejen v SSSR, ný
brž i jinde ve světě existuje dnes spousta nespravedlnosti a utrpení, reagu
je humanista Maximov: „Bože můj! Jak sis jen mohl dovolit, obtěžovat
tohohle člověka se svými bolístkami! Cožpak nevidíš, jak mu srdce krvá
cí, když zrovna ve svém luxusním bytě přemítá, kterak krvelační plantáž
níci kradou nešťastným Papuáncům kokosové ořechy? Kde zůstalo tvé
svědomí, Maximové?!"
Spoluzakladatelku a vydavatelku nejlepšího západoněmeckého libe
rálního týdeníku Die Zeit, Marion hraběnku Dónhoffovou, prohlédl Ma
ximov pro změnu zase takto: „Siréna od novin. Revolucionářka z čeledi
'Blahorodí'. Roku 1945 ještě v poslední chvíli stačila zachránit na útěku
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z východního Pruska sebe, svůj hraběcí titul a své brilianty. Nato založila
týdeník, nechávajíc se proniknout 'duchem Času'. Od těch dob, jak praví
básník, přivolává bouři. Z ruských disidentů dá jen na ty, kteří spolupra
cují s policií. Nechť se Vám, Vaše progresivní Vysokoblahorodí, jenom po
daří dopravit své brilianty do bezpečí ještě o kus dál, až se budete muset
zachraňovat před dopadem svých moskevských známých."
Uvádím tyto příklady, aniž se chci dále zabývat jejich bytostnou sovětskostí a poukázat přitom například i na notnou dávku ideologické
psychopatologie, která v nich vězí. Uvádím je pouze proto, abychom si
Maximovovy zuřivé protičeské výpady, o nichž ted' konečně začne řeč,
vřadili do náležitého kontextu, a nepokládali je tedy za obzvlášť extrémní.
Nuže, když jsem si před třemi roky v novinách Novoje russkoje slo
vo přečetl Maximovovo nactiutrhačné zúčtování s Čechy, sepsané ve for
mě Otevřeného dopisu Pavlu Tigridovi, prostě jsem ustrnul. Nejen nad
základním tónem - jakoby zde náčelník všeho ruského exilu volal domně
lého pohlavára exilu českého k tomu, aby si hleděl zjednat pořádek ve
vlastních řadách. Zarazilo mne především obsahové jádro věci. Maximo
va se muselo opravdu nesmírně dotknout, že v Kunderově koncepci
střední Evropy nenalezli místo Rusové, a aby tedy potvrdil jejich bytostné
evropanství, obvinil Čechy z podlého zrádcovství, dovolávaje se přitom
mrzkostí a násilností, jaké prý napáchaly československé lěgie na Rusi. Ba
vystupňoval to dokonce k tvrzení, že sovětská okupační vojska si v srpnu
1968 počínala vůči českému obyvatelstvu daleko humánněji a velkoduš
něji, nežli kdysi naše legie vůči bohabojným ruským duším.
Mnul jsem si oči, nechápaje, co to má Maximov pořád s těmi českými
legiemi - neboť jsem nemohl tušit, že zrovna pracuje na svém nejnovějším
románu, který měl pracovní titul Admirálova hvězda a který posléze vy
šel v roce 1986 v New Yorku v ruském originále pod názvem Pohlédnout
do propasti. Je to román historický, napsaný s touž intencí jako poslední
romány Solženicynovy, k němuž se Maximov hlásí jako k svému ideové
mu i uměleckému vzoru, aniž se s ním ovšem může měřit jak umělecky,
tak myšlenkově. Rád by tudíž dokázal na základě nového zpracování
dlouho tabuizovaných klíčových úseků ruských dějin, že tyto dějiny pro
běhly jinak, než jak je falšuje marxistická historiografie, a že nemusely vy
ústit ve vývoj tak neblahý a tragický, jaký Rusku a koneckonců
i ostatnímu světu přinesla Říjnová revoluce.
Podobně jako si Solženicyn ve své románové epopeji Rudé koleso,
z níž zatím byly zveřejněny tři veletlusté díly, vybírá za svého dějinného
favorita postavu premiéra Stolypina zavražděného roku 1911 levicově
anarchistickými chaoty, vsadil Maximov ve svém románu na admirála
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Kolčaka, postavu velice tragickou a dozajista hodnou románu. Kolčak,
svými sklony a ambicemi spíše vědec (oceánograf a polární badatel), kte
rý vlastně až během první světové války projevil i nemalé velitelské
schopnosti, odjel po Říjnové revoluci do USA a posléze do Japonska, aby
se věnoval jen vědě. Dal se však - jako žhnoucí ruský patriot - přesvědčit
svými bývalými spolubojovníky, že jeho místo je u bílých vojsk operují
cích na Sibiři, a stal se jejich vrchním velitelem. Třebaže neměl nikdy před
tím žádné politické ambice, prohlásil se v listopadu 1918 za „nejvyššího
vladaře veškeré Rusi" s diktátorskými pravomocemi; jeho moc se mohla
zprvu opřít o přímo senzační vojenské úspěchy československých legií.
V průběhu roku 1919 se Kolčak s legiemi, které podléhaly vrchnímu vele
ní francouzského generála Janina, nadobro rozkmotřil, protože nedovedl
pochopit, že cílem legií není zachránit Rusko, nýbrž probít se co nejrych
leji po sibiřské magistrále do Vladivostoku a touto oklikou se vrátit do
vlasti.
Protože bílá vojska nedokázala z vlastních sil čelit všeobecnému
chaosu, ztrácel Kolčak vůčihledně i podporu místního obyvatelstva a oci
tal se v čím dál beznadějnější situaci. Spojenci - tj. Francouzi a Angličané
- neviděli nakonec už jiného východiska než svěřit Kolčakův konvoj
ochraně českých legií a dopravit ho se stále řidnoucími zbytky jeho vojsk
do Vladivostoku. V lednu 1920 na této ústupové cestě, v Irkutsku, vydali
Češi Kolčaka pod nátlakem tehdejším držitelům moci, kadetům a eserům;
vydali jim ho, aby směli táhnout dál. 21. ledna 1920 se však v Irkutsku
zmocnili vlády bolševici a osud admirála Kolčaka byl zpečetěn: 7. února
byl zastřelen spolu se svým ministerským předsedou Popeljajevem.
To, že legie zanechaly Kolčaka v Irkutsku jeho osudu, jim nejeden
emigrovavší bělogvardějec vyčítal jako zbabělou zradu už ve dvacátých
letech. Zejménajgenerál Sacharov, Kolčakova pravá ruka, ve své knize Bí
lá Sibiř zatratil Cechy až do kolikátého kolena, ovšem způsobem tak hru
bým a faktograficky pochybeným, že se proti němu ozvala i řada
někdejších bílých spolubojovníků, nemluvě ani o objektivních historicích
ruských, francouzských, anglických nebo německých.
Maximov se jako beletrista pochopitelně nepotřeboval držet stvrze
ných historických faktů. Přesto je však s podivem, že se při svém románo
vém fabulování opřel skoro výlučně o jeden jediný podklad: totiž právě
o ony pochybené, zuřivě protičeské memoáry bývalého generála Sacharova. Dokázat se to dá kupodivu velice snadno: v Maximovově románu jsou
totiž celé pasáže, které pouze parafrázují dávný pamflet Sacharovův nebo
které jen scénicky upravují líčení generála Sacharova. Tak je tomu napří
klad v tomto výňatku ze 6. kapitoly, v dramatické epizodě, kdy u Maxi
mova „korektní ruská hlídka" „nedopatřením" zastřelí českého
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důstojníka, ve skutečnosti to však udělají podnapilí vojáci z Kolčakovy
osobní stráže, přičemž svou oběť zastřelí zblízka, záměrnou ranou do zad;
rozčilený generál Syrový se nakonec přece jen domůže přijetí u Kolčaka:
„Syrový vtrhl do Kolčakova salónu bez zaklepání, zatočil se jak čamrda (sic - A. B.) na koberci těsně před ním, metaje po něm zuřivé blesky
ze svého jediného oka:
- Kdy už konečně bude konec téhle nezákonné zvůli, admirále - já už
to dále trpět nehodlám! Vy si můžete klidně dál beztrestně prolévat krev
svých krajanů, sám si to jednou budete muset zodpovědět před historií ale já nepřipustím, aby vaši lidé prolévali českou krev, za kterou nesu od
povědnost já! - Okamžitě však zmlkl, jakmile na sobě pocítil admirálův
přísný pohled.
-V ě c je opravdu nadmíru vážná, Vaše Vysokoblahorodí...
Admirál se zvolna zdvihl, nespouštěje z hosta zrak strnulý potlačo
vaným hněvem:
- Poslouchejte, vy - jakže se to jmenujete - pane Syrový... Tady nejste
v nějaké pražské pivnici, ale v salonním voze Nejvyššího vládce Ruska takže se laskavě mírněte, nebo dám rozkaz, aby vás vyhodili na vzduch!
Sám víte nejlíp, že hlídka si počínala přesně podle vojenských předpisů, a
nemusíte tedy tady přede mnou hrát tenhle laciný melodram. Zapište si
za uši a vyřiďte to i vašim zahraničním přátelům: Za vzorné vyplnění slu
žební povinnosti jsem hlídce zavázán díkem, a vyslovím tento dík i veřej
ně v zítřejším denním rozkaze!
- Ale —admirále...
-P ro vás nejsem žádný admirál, ale „Vaše Vysokoblahorodí,,! Jak vi
dět, ani generálská uniforma z vás ještě nestačila udělat vojáka, Syrový! A
ani vašim podřízeným uniforma nic nepomohla, jinak by věděli, co to
znamená čest, a nechovali by se v zemi, která jim poskytla přístřeší, jako
stádo marodérů, kteří ztratili rozum. Nejdřív jste zradili jednu přísahu,
teď zrazujete druhou, a to všechno jenom abyste zachránili zdravou kůži.
Víte, zač stojíte s celým tím vaším vojáctvím, Syrový? - 1 té sliny je mi pro
vás škoda!
- Tohleto budu muset oznámit své vládě - zakoktal Syrový - to je
přece neslýchané!
- Ve vřavě veliké války, za zády krvácející Evropy jste si vyhrabali
svou národní noru, a teď si myslíte, že se v ní skryjete před potopou svě
ta. To se vám ale nepovede, Syrový! Dříve nebo později dorazí potopa
i do toho vašeho iluzorního útočiště, ve kterém byste se teď rádi na účet
dzí krve zbavili své lokajské ničemnosti. Ale ta krev vás jednou dostihne
a dopadne - když ne na vás, tak na vaše děti!...
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Tento Kolčakův výbuch, tuhle nenávistnou tirádu vrcholící ve vý
hrůžce, jež se jak vejce vejci podobá té, kterou Maximov ve svých Noso
rožcích adresoval vydavatelce týdeníku Die Zeit, hraběnce Dónhoffové,
bychom pochopitelně mohli pokládat za pouhý literární prostředek cha
rakterizující románovou figuru Kolčaka, nikoli však za názor autora. To
by však bylo možné jen tehdy, kdyby se Maximov od protagonisty svého
románu nějakým způsobem distancoval. Bohužel se s ním však jako vy
pravěč naprosto ztotožňuje, ba vžívá se do něho bezmála v duchu režisé
ra Stanislavského a stává se hlásnou troubou jeho světonázoru
založeného na přesvědčení, že Říjnová revoluce a občanská válka jsou
spravedlivým trestem za to, že moderní lidstvo odpadá od Boha, odpla
tou, jejíž vykonavatelé - bolševici, eseři, kadeti a vůbec všichni odpůrci
carismu a pravoslaví - jsou vtělený Ďábel v tisícerých podobách.
Navíc: Stejně jako Kolčak nahlíží na Čechy i řada jiných románových
postav; jako ilustraci uvádím alespoň ještě jeden citát, tentokrát z úst roz
horleného generála Sacharova:
"Co se to vlastně děje, pánové. Celá staletí se tahle svoloč plazila po
břiše před Rakušany, ve čtrnáctém roce je zradili a začali lézt do zadku
nám. A teďsi v našem vlastním domě počínají jako zdivočelí kupci: nutí
naše ženy, starce a děti, aby za pár drobků s jejich stolu vynášeli jejich vý
kaly. A dokonce si i ultimata dávají! Venku je třicet stupňů mrazu, moji
vojáci mašírují v rozedraných onucích kolem železniční trati, zatímco ta
hle líná banda, ztučnělá darovaným žrádlem, si kolem nich projíždí
v komfortních, vytopených vagónech, napakovaná nakradeným majet
kem, a ještě nám přitom přezíravě, svrchu plivou na hlavy! Pánové, jak
dlouho se na tohle ještě budeme muset dívat!,,
Aby nebyla mýlka: Nejde o to, idealizovat československé legie, jak
to namnoze činila svého času naše legionářská literatura, zejména její
umělecky nemohoucí průměr, i část prvorepublikánské historiografie.
Vtip je daleko spíše v tom, že autor, který si předsevzal zobrazit působení
československých legií na Sibiři, by měl být přinejmenším v hrubých ry
sech obeznámen se základními historickými fakty. Aby se nedomníval ja
ko Maximov, že cílem legií byl boj proti bolševismu a za záchranu Věčné
Svaté Rusi a utužení slovanské vzájemnosti. Cílem legií, stanoveným Čes
kou národní radou s Masarykem v čele, bylo od samého počátku probít se
za podpory západních spojenců z ruského chaosu po magistrále směrem
do Vládivostoku a zpátky do vlasti, která v říjnu 1918 konečně nabyla
státní samostatnosti podobně jako řada jiných malých evropských náro
dů, jež si tehdy rovněž - abychom použili zvlášť pěkného výrazu Maximovova - „vyhrabaly své národní nory". Nikoli však „za zády krvácející
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Evropy", nýbrž jako krvácející a umírající Evropané v samém středu dění,
na bojištích první světové války.
A jestli československé legie na své sebezáchovné anabázi do Vladivostoku tolikrát důkladně zatopily bolševickým vojskům a vydobily si na
svém postupu i značnou lokální civilní moc, pak jim lze věru stěží klást za
vinu, že nehodlaly utonout v pustošivém chaosu hrdlořežby mezi „rudý
mi" a „bílými" Rusy i Nerusý, protože ideovým vodítkem jim nebyla ani
Svatá Rus nebo hodně již pošramocený Panslavismus, ani bolševická svě
tová revoluce, nýbrž zásady, o jaké se programově opřela Československá
republika: parlamentní demokracie západního typu a Masarykovy „ideá
ly humanitní". Jenom tehdy, když budeme ignorovat tyto historicky au
tentické motivy československých legií, lze jejich přesun po sibiřské
magistrále pokládat za zbabělý, egoistický útěk hodný pomsty dějin.
Ta pomsta dějin se pak taky podle Maximova dostavila, a to ne snad
v podobě mnichovského diktátu nebo Hitlera, nýbrž - člověk nevěří
svým očím - v podobě vpádu vojsk Varšavského paktu do Českosloven
ska v srpnu 1968!! S gustem vmontoval Maximo v na jednom místě do ro
mánového textu - krom řady jiných autentických dobových dokumentů i prohlášení TASSU z 21. srpna 1968 o „bratrské pomoci" poskytnuté pra
cujícímu lidu Československa na jeho vlastní žádost. Tu ostudnou propa
gační lež komentuje Maximov pouhou jedinou lakonickou větou: „Tak
tady to máme, pánové; jak se říká: Pokračování příště!"
Srpnová sovětská okupace jako spravedlivý trest za vydání Kolčaka?
Jako ona metafyzická pomsta dějin, jež nakonec dopadla i na tu českou
národní noru? Bylo by to spíš k smíchu jako bezmezná absurdita, kdyby
to bohužel Maximov nemyslel opravdu vážně, jak dosvědčuje i řada dal
ších míst v textu. Jedinou útěchou, byť hodně slabou, nám tu může být, že
stejně špatně jako Češi dopadají v románu i Američané, Angličané, Fran
couzi, jakož i ruská liberální inteligence, ti - jak autor praví - „kolektivní
masochisté", kteří nezodpovědně kritizovali poměry v carském Rusku.
Spravedlivá pomsta dějin, dostihnuvší proradné Čechy, je teze,
o kterou Maximov opřel svůj román á la these; je to ovšem teze natolik
zjevně neudržitelná, že se i v řadách ruské emigrace ozvaly proti Maximovovu románu zásadní výhrady. I mnichovská stanice Liberty, která za
čala román kolportovat éterem do Sovětského svazu, vysílání po několika
pokračováních raději zastavila. Maximov sám by zřejmě na svou obranu
prohlásil, že jeho zatím poslední dílo nelze přeci takto redukovat, neboť to
není román pouze historický, nýbrž současně i milostný. V kontrastu
k dění válečnému a politickému vypráví totiž Maximov i historicky pod
ložený příběh Kolčakova milostného vzplanutí k ženě jednoho svého admirálského kolegy, Anně Vasiljevně Timirevové, která kvůli Kolčakovi
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opustila muže a malého synka, aby hrdinu bez bázně a hany věrně a od
daně provázela na posledním úseku jeho životní cesty - z Charbinu přes
Omsk až k tragickému konci v Irkutsku.
Tato bezesporu mimořádná a obdivuhodná žena, která se v roce
1960 po čtyřicetiletém martyriu v sovětských lágrech a ve vyhnanství do
čkala rehabilitace a která zemřela třiaosmdesátiletá v roce 1975 v Moskvě,
se ovšem pod Maximovovým perem proměnila v románovou postavu
pohříchu banální a kýčovitou. Její hlavní úlohou v románu je vzhlížet
vždy a všude s bezmezným obdivem k Admirálovi, vyšívat, hladit mu
vděčně ruku a pochopitelně i sdílet bez muknutí veškeré jeho názory.
Zkrátka a dobře: Celá tato privátně milostná vrstva románového děje do
padla nakonec stejně jednorozměrně a plakátově jako vrstva historická jako laciný melodram, abychom použili slov, která podle Maximova
vmetl Kolčak do tváře jednookému generálu Syrovému.

R e c e n z e
Sm ěrodatná h rab alo v sk á m o n o g rafie

(Susanna Roth: Laute Einsamkeit und bitteres Gltick. Peter Lang- Verlag, Bern
1986, s. 276)
Úvodem ke své hrabalovská mono
grafii, přijaté v roce 1985 curyšskou uni
verzitou za doktorskou disertační práci,
prohlašuje vynikající překladatelka
z češtiny Susanna Rothová, že svou stu
dii chápe jako uvedení do poetického
světa Hrabalovy prózy, která je příliš
mnohovrstevná i příliš mnohoznačná,
než aby se dala postihnout z jedné jedi
né perspektivy. A označuje proto svou
práci jako pouhý pokus přiblížit se feno
ménu „Hrabal". Nakolik je tato autorči
na skromnost sympatická, natolik je
i přehnaná: Vždyť co se Rothové v této
knize na pouhých dvou stech stranách
textu podařilo, nepočítaje dalších 76
stran poznámkového aparátu a růz
ných příloh, je daleko víc než pouhá stu
die mající otevřít přístup k Hrabalovu
dílu a osobnosti. Je to vůbec první ze
vrubná a pronikavá hrabalovská mono
grafie kvalit natolik svrchovaných, že
sotva bude moci být v dohledné době
někým druhým překonána.
Rothová dokázala jako vůbec první
zařadit Hrabala naprosto precizně a
přesvědčivě do širších souvislostí jeho
doby, tj. let padesátých, kdy se zformo
val fundus Hrabalova díla, i do let šede
sátých, kdy směl být poprvé veřejně
přijímán čtenáři i kritikou, a konečně
i let sedmdesátých, kdy se Hrabal - uvr
žen do klatby - vzepjal k nebývalé tvůr
čí explozi. Rothová se zabývá
samozřejmě i problémem tzv. Hrabalo
vy sebekritiky z roku 1975 a aktuální

otázkou, která z ní vyplynula: zda je
dnes možno Hrabala pokládat za auto
ra oficiálního. S velkou znalostí věci sta
novila Rothová i Hrabalovo místo
v kontextu moderní české literatury a
zejména se dopracovala zcela zásad
ních poznatků Hrabalovy poetiky, spe
cifiky jeho textů i literárních hrdinů.
Tyto teoreticky zobecněné poznatky
pak ověřila a prohloubila v pronikavé
analýze a interpretaci Příliš hlučné sa
moty, v níž lze spatřovat nejen jakousi
kvintesenci celého Hrabalova díla, ný
brž dozajista i jeden z jeho absolutních
vrcholů. A to jsem se ještě ani nezmínil
o tom, že díky Susanně Rothové máme
konečně k dispozici první naprosto
přesnou a spolehlivou chronologii Hra
balovy životní i literární dráhy i první
úplnou bibliografii jeho díla zveřejně
ného i dosud nepublikovaného, včetně
překladů do cizích jazyků, mezi nimiž,
mimochodem, dominují překlady do
němčiny (celkem 12 knižních titulů).
Výkon Rothové je o to jedinečnější, že
se při své práci mohla jen o máloco
opřít. Vždyť i sama česká literární kriti
ka a věda se v Hrabalově případě dosud
zmohla nanejvýš na hrstku studií pohří
chu dílčích a předběžných, které se na
víc točí stále kolem týchž otázek nebo
vlastně utkvělých hrabalovských klišé kolem jeho pábitelství a hospodské his
torky, jeho vztahu k Haškovi nebo
surrealismu. Zahraniční rádobyznalci
naší literatury zase Hrabala začasté na
rážejí na hrubé kopyto kulturněpolitické, spatřujíce v něm dokonce i jednoho
z protagonistů Pražského jara, tedy ko
hosi z rodu Procházků nebo Kohoutů. A
tu je třeba uvážit, před jaké enormní po
tíže byla Rothová postavena literaturou
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primární - tedy samými Hrabalovými
texty z rozmezí bezmála padesáti let,
z nichž mnohé prošly neustálým přepracováváním a mnohé nikdy neopus
tily autorův šuplík. V závěrečné
bibliografii zaznamenala Rothová 36 ti
tulů rukopisů dosud knižně nezveřejně
ných,
respektive vyšlých
pouze
v samizdatových edicích. Většinu
z nich směla dík Hrabalově spolupráci
očividně poznat, takže dnes i na úrovni
čistě materiálové patří rozhodně k vů
bec nejlepším znalcům Hrabala.
Hlavní je však něco daleko podstat
nějšího: Rothové se opravdu podařilo
proniknout až k samé podstatě fenomé
nu Hrabal a své poznání dokázala sdě
lit způsobem dokládajícím, že vědecká
akribie a preciznost nemusejí být ani
zdaleka na újmu záživnosti a čtivosti, že
„vědeckost" nespočívá v tom, že se na
hnidopišném mrakodrapu poznámko
vého aparátu mátoží neduživá kompi
lace bez barvy, chuti a zápachu, protože
bez invence, bez myšlenkové a jazyko
vé jiskry. Právě invence a smysl pro udá
losti v jazyce jsou ovšem zcela
podstatnými vlastnostmi Hrabalových
próz, a badatel, který sám takové vlast
nosti postrádá, ať se radši o Hrabala ne
pokouší. Hýřivé jazykové bohatství,
tolik charakteristické zejména pro dří
vější Hrabalovy texty, bravurně rozehrávající veškeré výrazové rejstříky
češtiny, není ovšem výslednicí Hrabalova prý povýtce lyrického přístupu ke
světu, což Rothová dokazuje velmi in
struktivně a na čemž se nakonec shodli
i ti nejlepší z jeho českých vykladačů,
nýbrž je především důsledkem Hraba
lovy estetické koncepce, ve které je ja
zyk alfou a omegou, výhradním
stavebním materiálem literatury i tím
vskutku jediným možným „nástrojem
poznání a dorozumění". V této souvis
losti si Rothová jako vůbec první po
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všimla i takové - pouze zdánlivé - ma
ličkosti, jako že onen specifický žánr
městského folklóru, který dominuje
v řadě Hrabalových próz a který Ema
nuel Frynta označil svého času jako
„hospodské historky" a Václav Černý
posléze dokonce jako „hospodský kec",
je ve skutečnosti výsledkem rafinované
literární stylizace. V čem pak spočívá ta
to literární stylizace, na oko tak spon
tánní, toho se dobrala Rothová
s exaktností a důmyslem, na jaké se se
vřený peleton jejích předchůdců žel nevzmohl.
Dokázala
totiž
velice
přesvědčivě, že specifičnost Hrabalovy
poetiky zakládají a jeho dílu nejenom
hlubokou vnitřní kontinuitu, nýbrž
i naprostou vývojovou otevřenost pro
půjčují především nepřetržité KON
FRONTACE - tematické i čistě jazykové
- , jakož i neustále obnovované TEXTO
VÉ VARIACE, které transfer m ují veške
ré „staré, známé, typicky hrabalovské"
motivy i postavy ve vždy zcela nové
konstelace.
Velice pronikavě osvětlila Susanna
Rothová i Hrabalovu literární genealo
gii. Vyšla jak ze sousedství, kam bývá
notoricky zařazován svými vykladači,
tj. Hašek a surrealismus, tak i zejména
z oněch příbuzenství, k nimž se Hrabal
příležitostně sám explicitně přihlásil:
vedle Babela, Čechova, Célina, Caldwella a vposled i Bruna Schulze vyzdvi
hl ve své čítance Bohumil Hrabal uvádí,
vyšlé v roce 67 v Mladé frontě, jako vr
cholnou „pěticípou hvězdu moderní
prózy" Kafku, Haška, Demla, Weinera
a Ladislava Klímu, tedy - alespoň v čes
kých případech - vyslovené outsidery
oficiální literatury. A co ještě důležitější:
outsidery naprosto dobrovolné, ba pro
gramové, jakým se rozhodl být konec
konců i Hrabal sám, jak případně
zdůrazňuje Rothová. Vždyť při jeho li
terárním talentu by mu jistě bývalo pou
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hou hračkou včlenit se v letech padesá
tých do požadovaného „socialistického
realismu", do všech těch slohových cvi
čení na téma „výroba", „výstavba socia
lismu" a „boj za mír na celém světě". Ba
dodávám: jakožto brigádník na Poldině
huti mohl tehdy Hrabal s přehledem
urvat snad dokonce i nějaký ten vavřín
v celostátní soutěži Pracující do literatu
ry.
Leč u Hrabala šlo o mnohem víc než
o pouhé verbální přihlášení k tradici
programových outsiderů. Byl outside
rem bytostným a vystavil se blahodár
nému působení i vlivů čistě literárních,
jakých si před Rothovou dosud žádný
z našinců nepovšiml: jde o vliv Demlova Zapomenutého světla nebo Klímova
Utrpení knížete Stemenhocha, jimiž se
- zcela evidentně - inspirovala Hrabalova poetika kontrastů. A byl tu pocho
pitelně především i formující vliv,
respektive brutální tlak toho, co se eufemisticky nazývá „dobou" nebo „epo
chou", tedy let padesátých, onoho
vskutku základního „přehodnocování
všech hodnot", ideologicky překrásně
zdůvodněného ničení a vykořeňování
tradiční kulturnosti, jak je demonstro
valo nad jiné názorně vyhazování nena
hraditelných knih na hnojně skládky
sběrných surovin, jejichž zaměstnan
cem se měl tehdy tu čest stát i Hrabal,
sám po těžkém úrazu, který utrpěl coby
dobrovolný mukl na Kladně.
I má tedy Susanna Rothová hlubokou
pravdu, když ve své hrabalovské mono
grafii vyzvědá právě léta padesátá jako
zcela klíčový inspirační zdroj Hrabalovy tvorby a když posléze dospívá i k to
mu jedině správnému závěru, že totiž
Hrabal - a spolu s ním především Kolář
a Hanč a ne všichni ti Drdové, Řezá
čové, Otčenášci, Svatoplukové nebo jak
ještě se všichni jmenovali, představují ty
jediné vskutku autentické české spiso
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vatele let padesátých. Že dějiny české li
teratury budou muset být jednou pře
psány od podlahy, oproštěny od
ideologických brýlí jakékoli provenien
ce i od sebelichotivého lhaní do vlastní
kapsy, to už je dnes chválabohu jasné
nejednomu. Jakou cestou by se takové
důkladně zrevidované vypracování
pravdivých dějin české literatury asi tak
mohlo a mělo ubírat, to naznačila v po
sledních létech už nejedna literáměhistorická práce. Málokterá z nich však
natolik exaktně a přesvědčivě jako hrabalovská monografie Susanny Rothové.
Jindřich Lukáš
H o řk ý p lo d v šeh o zléh o

(Josef Kainar: Vybrané spisy 1, Příběhy,
osudy a mýty. Československý spisova
tel, Praha 1987, s. 456. Verše vybral a
k vydání připravil, doslov a ediční po
známku napsal Miloš Pohorský.)
,'V modrý strom roštu/ přáti si/ hořkýplod/ všeho zlého."Toto vyznání vy
slovil Josef Kainar v závěru své básně
Dýmka. Nabídl tím klíč k porozumění
některým tónům své básnické prvotiny
Příběhy a menší básně (1940) i situacím,
ze kterých se rodily verše jeho dalších
sbírek, především sbírky Osudy (T947,
obsahuje verše z let 1940—43), ale také
Nové mýty (1946).
Nabídka je poněkud okázalá, a snad
i proto nebyla vždy přijímána vážně.
Přičinil se o to také básník sám. „Já jakž
takž chápu podhoubí rilkovštiny," pro
hlásil později v básni Fantazie ze sbírky
Veliká láska (1950), to jest v období své
ho přilnutí k socialistickému realismu.
Čtenářům starších Kainarových textů to
znělo jako jakési poloviční a dodatečné
přiznání, že jeden z básníkových umě
leckých učitelů nebyl ten pravý. V básni
Teorie z téže sbírky si Kainar postěžo
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val, jakou divnou teorii prý na něm kdy
si zkoušeli: že básníka s každou básní
ubývá. Naštěstí prý může být i pravda
opačná: „Píšeš o lidech,/ pro ně a s ni
mi - stále přibývá tě./ Koktáš-li ovšem
verše o sobě,/ o té své záhadné a čiré
osobě - / pro všechny věky/ shoříš svatosvatě."
Za protektorátu psával Kainar o sobě
hodně často. Shořel tím ve vlastních
očích, totiž v těch, které mu narostly po
válce?
V básni Jesenin ze sbírky Český sen
(1953) se přímo obvinil z literátství,
i když v trochu jiné souvislosti: šlo
o dávnou lásku, která se „znelíbila živo
tu a zemi". „My podle knížky veršů
jsme se milovali,/ s falešnou falší,/
s krutou melancholií,/ a samé 'nechá
peš',/ a samé 'ne'a 'snad', - /když her
ci mladincí se textem opijí,/ je lip se
nedívat."
„Přáti si. hořký plod všeho zlého" - je
to pouhé herecké opilství textem? Koke
toval Kainar se zlem, nebo s ním byl
znám důvěrněji?
Vstupní báseň Osudů je Knihovna.
Ten, kdo před ní sedá a touží, „aby po
znali m i/ podle hřbetu mého,/ co jsem
zač", je hrdina pramálo knižní. Nejkrás
nější básně Osudů rostou z plebejsky
vzpurného, drsného odstupu od vzdělanecké „stojaté vody". Látky těchto
básní bývají sice jakoby přejaty z knih,
ze světa biblického nebo uměleckého,
ale básník, který je „čte" a vykládá, pro
žívá ty příběhy po svém. Látky volí ku
riózní i vžité, interpretace je vždy
nezvyklá a zdůrazněně subjektivní:
překvapuje zvláštním, neobyčejně pro
nikavým smyslem pro zlá hnutí v člově
ku.
Na počátku těchto hnutí je hořkost.
Pan hrobník, jehož celoživotní díla hroby - puknou v den soudu „jako bříš
ka kytar", vystupuje v básníkově vizi
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„hořký jako kaštan". Navíc se však i zlo
bí. Také básník zná tuto hořkost a zlobu:
„Ach já vím co je to ./ Já též jedné noci/
místo srdce svého/ hořký kaštan měl."
Pointa básně Tis spočívá v doslovení
„orlojové" metafory: „Má prasklé pero
nadějí,/ co ve mně sní tu d o le .// A cí
tím, že mi do duše/ ted' polehounku
sáhly/ zlé ruce/ mistra Hanuše."
Vnitřní poranění lyrického hrdiny ja
ko by bylo důsledkem jiných vnitřních
poranění jiných lidí nebo snad dokonce
poranění světa. Oslepený mistr Hanuš
ze staré pověsti záměrně porouchal stroj
orloje, který měl opravit. Pomstil se zločinným městským úředníkům, svou
pomstu však uskutečnil na mechanis
mu, který „sám" za nic nemohl a jehož
byl sám tvůrcem.
Takto složitý a rouhavě zpodobený
bývá u Kainara i Bůh: Jako by věděl, že
jeho stvořenci nejsou a nebudou šťastni.
Přál si dokonce jejich neštěstí? Nesou
v sobě úraz, poškození, zmrzačení nebo
„znetvoření"; to je sice výraz pocházejí
cí až z Nových mýtů, ale i k Osudům
dobře přiléhá.
Kainarův Adam si uchovává zážitek
ráje jako poznamenání, které ho odsu
zuje k věčnému hoři.
Noemovo marné čekání na holuba
zvěstujícího pevninu je provázeno kru
tým obrazem „hlouběji rozchlípených"
psích pysků.
Lazar a jeho dvojenec, malý chlapec
listující si ve svaté dějepravě, a s nimi je
jich příbuzný básník prožívají s nechutí
perspektivu vnuceného návratu do ne
vlídné skutečnosti: „Jako Lazar nenávi
dí."
Skutečné vztahy se odehrávají jen ve
vysněných krajinách, jimž se „nic tady
na světě/ ...nepodobá", jak to v geniál
ních verších vypráví Kainarův Sen
o láhvi a smíchu, kde radost ze zla pů
sobí klukovsky a uličnicky.
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Zloba vyvolaná a diktovaná jakýmsi
předchozím totálním krachem má však
v Osudech i daleko temnější verzi: ono
„zlo nevýslovné", kterým se ukájí na
příklad kantor utýraný svými žáčky,
když si je představuje zaklety ve varha
nách, jež ovládá a zástupně mučí:
„Zvrátí hlavu nazad/ a mhouří očka
blahem líná."
Potěšení ze zla prostupuje báseň Dítě
začíná vidět, vrcholící v děsivé, jedova
té apostrofě maličkého hrdiny: „T y bu
deš jednou zameten/ jakousi malou,
hebkou/ Věcí."
Nejklamavější je polarita dobra a zla
v jedné z nejpřízračnějích Kainarových
básní vůbec, v Křídlovkáři. Jde o vztah
téměř záměnný, v jehož duchu se v bás
ni prolíná život a smrt. Křídlovkář lpící
na životě a usilovně se bránící blízké
smrti je nakonec ve snu zlákán lstivým
ponoukáním „kohosi", kdo hrdinovi
přistrčí jeho milovanou křídlovku, evo
kuje v něm situaci hromadného smrtel
ného nebezpečí a přiměje ho zatroubit
signál, to jest vydat ze sebe poslední
zbytek dechu. Opravdu: Co je tu dobré,
a co zlé? Anebo lépe: Je smrt a její vábnička vždycky jen zlo? Kdo si tu koho
podrobil? Triumfovala smrt nad živo
tem, nebo naopak?
Kainarovy hiy se zlem účinkují nikte
rak útěšně, zato pravdivě a přesvědčivě.
Osud básníka zasaženého těžkou ra
nou, zpřítomněný v obraze Chromce,
který „tou nohou, jež mu byla vzata,/
...těžké, drsné verše píše", tento osud ja
ko by se stal médiem zlé doby, jejíž tragičnost
vnímal
Kainar
jako
nezaviněnou.
Rád bych to pověděl bez moralismu a
soudcovské nadřazenosti: Kdo chce
spoluprožít drama mladého muže
uvězněného do osobního trápení, které
si podle svého vědomí a svědomí neza
sloužil, a proto se choulí stále hlouběji
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sám do sebe, hrouží se do zla, jímž as
poň ve své fantazii odplácí všechno zlé,
co se mu přihodilo, až sám propadne
zlobné potěše, a kdo chce skrze toto dra
ma porozumět situaci nemocné společ
nosti za německé okupace, ať se začte do
Kainarových Osudů. Najde v nich čísla
nadčasové platnosti, čísla, která patří ke
klenotům moderní české poezie a vta
hují do svého magického kruhu ještě
dnes, ba možná uhrančivěji než jindy.
Nemoralizovat a nesoudit ovšem ne
znamená přehlédnout, že Kainarovo
protektorátní drama ve své umělecké
definitivnosti představovalo uzavře
nou kapitolu. Jeho pokračování nebylo
možné bez nové zkušenosti a zralejší se
bereflexe. Obzvláště téma neviny vyzý
valo k hlubšímu prožitku a promyšlení.
Místo toho Kainar po válce, zejména
pak po únoru 48 popíral sám sebe, roz
séval falešná a polovičatá obvinění a sebeobvinění z literátství a levné odsudky
včerejška.
Nebyl v tom sám. Stopa takového čer
nobílého výkladu poezie i sebe sama ut
kvěla také na poválečném díle starších
básníků, než byl Kainar, jako například
na díle Holanově a Hrubínově. Básník
apokalyptik se portrétoval, jak poprvé
vyšel do světla a dostal dar. Zaříkávače
literátství pak občas potkával smutný
paradox: propadali tomu, čemu chtěli
manifestačně uniknout.
Josef Kainar si postupně svou zlobnou
posedlost osedlal: vysílal ji napříště pro
ti skutečným nebo domnělým politic
kým odpůrcům, stíhal jí různá dobová,
propagandisticky fabrikovaná strašid
la. Neobyčejná literární dovednost mu
v první polovině padesátých let umož
nila původního lyrického hrdinu nahra
dit jakýmsi estrádně stylizovaným
dobromyslným strejcem nebo gratulan
tem, který ovšem rýmuje poněkud ne
pravidelně.
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Po letech se pokoušel obnovit zpřetr
hanou kontinuitu, ale sotva s polovič
ním zdarem. Zaplatil tedy nejkrutěji, jak
platívají jen velicí básníci.
Budoucí kainarovská monografie si
bude muset položit závažnou otázku:
Jak se dobová krize spojila s básníkovou
osobní labilitou a sníženou odolností
vůči lákavému poválečnému konjunk
turálnímu tlaku a jak se stalo, že jeden
z nejmohutnějších talentů české poezie
dvacátého století nesplnil to, co původ
ně sliboval.
Editor Kainarových Vybraných spisů,
jejichž první svazek vyšel v roce 1987
v Československém spisovateli s titu
lem Příběhy, osudy a mýty, umístil do
prvních dvou oddílů svazku texty ne
vydaných Kainarových sbírek Tulák spí
na louce a Dvůr. Především první z nich
přináší převážně jen doklady Kainarovy básnické prehistorie. Některé jsou
lidsky zajímavé jako svědectví o indivi
duálním a společenském světě, jehož
zhroucení pomohlo přivodit básníkovu
protektorátní osamělost. Prehistorický
Kainar převzal od Halase nejen jeho seberozdíravé meditace, ale i levě oriento
vaný
patos.
V
Kainarových
předválečných ústech dělá skutečně do
jem, jako když „herci mladincí se textem
opijí".
Nepřekvapilo mě, že editor, pořadatel
a autor doslovu Miloš Pohorský právě
tyto motivy u Kainara oceňuje. Látka,
námět je Pohorskému v básni téměř
vším, aktuální politická narážka, po
vrchní slogan, ldadný lyrický subjekt,
takzvaná objektivizace a společenská
úloha poezie jsou pro něho klíčové dír
ky, jimiž nahlíží a do nichž se snaží vra
zit ideologický paklíč. Podobným
nástrojem už kdysi marně zkoušel pro
niknout k dílu Egona Hostovského.
Už pár let Pohorského podezírám, že
nerozpozná hodnotu od nehodnoty. Jen
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proto ve svém kainarovském doslovu
mezi zmínky o silných prvotinách Ortenově a Kainarově vsouvá pochvalnou
poznámku o druhořadé Pilařově sbírce
Jabloňový sad. Ale katastrofální nezna
lost předmětu, jímž se zabývá, a hlubo
kou neúctu k němu dotvrdil tentokrát
tak nesporně, že mě to přece jen malič
ko překvapilo: do oddílu Dvůr a jiné
verše zařadil rozsáhlou a významnou
báseň jiného básníka. Je označena ná
zvem (Kráčím sám...), už v roce 1946 se
však pod názvem Podle plotu stala
titulní básní sbírky Oldřicha Mikuláška,
kterou vydalo nakladatelství Borový
v edici České básně řízené tehdy Jaro
slavem Janů.
Pohorský si nevšiml, že se v Kainaro
vě rukopisné pozůstalosti zřejmě ná
hodně ocitl text díla vzniklého ve
znamení poetiky sice spřízněné, ale pře
ce jen poměrně snadno odlišitelné. Re
nomovaný kritik a editor zralého věku
nezná knižně publikované verše velké
ho českého básníka. Neměl je ani jednou
v ruce? Začal se jimi zabývat, teprve
když pořádal výbor z díla Oldřicha Mi
kuláška, který vyšel v Českosloven
ském spisovateli v roce 1988?
Bůh opatruj zatoulané opisy básnic
kých děl, která natrefí příště.
Milan Uhde
S tu d en ý n ářez s o b lo h o u

(Antonín Měšťan: Česká literatura 17851985. 68 Publishers, Toronto 1987,
s. 458)
Česká verze Měšťanových Dějin české
literatury, vydaná v Torontu u Skvoreckých, se od původního německého vy
dání z roku 1985 neliší příliš podstatně.
Pro české čtenáře vypustil Měšťan pasá
že věnované česko-německým literár
ním vztahům, zachycení soudobého
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vývoje dotáhl až do roku 85, ale přede
vším rozšířil text o kratičké ukázky
z děl jednotlivých básníků, a to způso
bem značně problematickým: Spíše na
mátkou než po zralé úvaze vybral
prostě vždycky pár veršů, nejednou vel
mi málo charakteristických a výmluv
ných, které nikterak nevčlenil do textu,
pouze je k němu zvnějšku přilepil, jako
se ozdobují obkládané mísy se stude
ným nářezem. Přesto však jsou Měšťa
novy Dějiny dozajista dílem zcela
jedinečným. Poprvé od dob Ama Nová
ka blahé paměti troufl si jeden jediný li
terární vědec podat osobní výklad
vývoje celé novodobé fáze vývoje naší
literatury, a přitom výklad usilující o co
největší objektivitu. A poprvé od časů
Novákových dostalo se českým čtená
řům do rukou kompendium prosté ja
kýchkoli
ohledů
cenzurních
a
autocenzurních. Dílo, jehož optika není
hrubě zkreslována selektujícími brýle
mi ideologie - ani té jediné pravé, marxleninské, ani žádné jiné. Ze si Novák,
krasoumný polyhistor staré školy, na
rozdíl od Měšťana zakládal obzvláště na
pregnanci jazykového výrazu a slohové
vytříbenosti, poznamenávám pouze na
okraj, neboť naší scientisticko- technolo
gické době jak známo již dávno nesejde
na nějaké té krasopisné kudrlince.
Fakta, nic než holá, exaktní fakta jsou
Měšťanovi východiskem a vodítkem a
začasté dokonce i konečným cílem:
Spolehlivá fakticita nabývá tak v jeho
Dějinách naprosto zřetelně vrchu nad
všemi ostatními složkami, bez nichž se
dějiny literatury ovšem jen stěží obe
jdou: nad výstižnou analýzou a charak
terizací jednotlivých autorů a děl, nad
jejichzdůvodněným vřazením právě na
ono místo literárního procesu, kde neza
měnitelně a nejnaléhavěji ovlivnili vý
voj literatury. Odborná kritika, pokud
se byla s to kvalifikovaně zabývat ně
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meckou verzí Měšťanových Dějin, vy
zvedávala taky vesměs jako největší
klad právě onu faktografickou hustotu
a informativnost, současně však ne
opomněla vytknout autorovi i zjevnou
metodologickou neujasněnost, ba zpozdilost - totiž návrat k dávno překona
ným rastrům vědy pozitivistické, pro
niž nebylo nad pečlivou registraci fakt a
faktíčků a jejich přehledné rozškatulko
vání.
Taková výtka má žel své oprávnění.
Nedá se totiž přehlédnout, že Měšťano
vy Dějiny české literatury se celými pa
sážemi čtou spíše jako biobibliografická
příručka než jako názorné podání stě
žejních tendencí českého literárního vý
voje, jak se projevovaly v proměnách
výrazových prostředků i v metamorfózách jednotlivých autorů. To platí kupo
divu zejména pro onen úsek vývoje naší
literatury, jehož byl Měšťan sám očitým
svědkem a spoluúčastníkem - pro lite
raturu po roce 45 a především pak pro
léta šedesátá a další. Zde se myslím ob
zvlášť nápadně postavila Měšťanovi do
cesty jeho zarputilá snaha postihnout li
terární vývoj hlavně tím, že si ho úhled
ně rozškatulkujeme podle směrů,
proudů a skupin. S takovým principem
mohl docela dobře vyjít ve století deva
tenáctém, kde vývojový rytmus byl sku
tečně určován celoevropsky platnými
estetickými směry - klasicismem, ro
mantismem, realismem nebo naturalis
mem a kdy i skupinová generační
sdružení jako kruh kolem almanachu
Máj nebo ruchovci a lumírovci byli ne
spornými hybateli české literatury.
Oprávněné a nosné je takové škatul
kování podle směrů zčásti ještě i ve sto
letí našem, počínaje symbolismem a tzv.
generací let devadesátých přes expre
sionismus a čapkovskou, tzv. pragma
tickou generaci Almanachu na rok 1914
až po naši meziválečnou avantgardu.
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V sedmé části Měšťanových Dějin, zahr
nující léta dvacátá a třicátá, se ovšem ná
hle objevují škatulkovací kritéria
naprosto různorodá: jednou spíše žán
rová, jako „měšťanský" nebo „psycho
logický" román anebo „Legionářská
literatura", podruhé zase kritérium
vlastně konfesijní-viz „Literární skupi
ny katolíků". Nejpříznačnější ovšem je,
že právě tady, v letech třicátých, se po
prvé vynořuje kategorie „Autoři mimo
literární skupiny", k níž se pak po dru
hé světové válce musí Měšťan utíkat stá
le častěji, neboť mu pod rukama válem
přibývá autorů nezařaditelných pod
žádný ismus ani do žádných skupin, a
to tím spíše, že po Únoru 48 mohlo být
u nás sdružování ve skupiny, byť i jen li
terární, dokonce životu nebezpečné a
ismus byl nadiktován jen jeden jediný,
ten finální: socialistický realismus.
Avšak i všude jinde v Evropě přestaly
v padesátých letech ismy a skupiny hrát
onu rozhodující roli jako mezi válkami.
Měšťan nicméně přesto tvrdošíjně tr
vá na existenci skupin, byťby i měly být
natolik efemérní a jepicovité jako „Sku
pina mladé fronty" nebo „Skupina syn
tetického realismu" v letech těsně
poválečných, které se v ničem nemohly
měřit s okupační „Skupinou 42", po je
jíž bok je Měšťan staví. A v letech pade
sátých a šedesátých? Tak do skupiny
kolem měsíčníku Květen, vycházejícího
od roku 55 a zakázaného v roce 59, za
řazuje Měšťan na čelné místo Bohuslava
Březovského, kterého ovšem ve skuteč
nosti pouze Strana a Svaz spisovatelů
dosadily za šéfredaktora tohoto časopi
su; s estetickou programatikou „poezie
všedního dne", o níž tehdy mladí kme
noví spolupracovníci Května jako Šotola, šiktanc, Holub, Florian, Brukner,
Dvořáčková, Červenka, Vohryzek, Lustig atd. usilovali, neměl však Březovský
ani zbla společného. Podobně Měšťan
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přiřazuje Věru Linhartovou ke skupině
surrealistů kolem Vratislava Effenbergera jen proto, že Linhartová spolu
s touto skupinou párkrát poloveřejně
vystoupila, aniž přitom vzal v potaz, že
vyhraněná originální poetika Linharto
vé se přímo vzpírá jakémukoli přifaření
k nějakému ismu nebo skupině. Rovněž
je mylné se domnívat, že Ladislav Dvo
řák patřil ke skupině kolem časopisu
Tvář; i Josef Topol se v ní octl plně až te
prve díky Měšťanovi.
Velmi výmluvné se mi zdá, že v rám
ci deváté kapitoly, zabírající léta 194868,
se hned natřikrát objevují
podkapitoly nadepsané „Autoři mimo
skupiny a proudy". Z jednoho klobou
ku s takovou etiketou vytáhneme pak,
žasnouce, sešlost vskutku kuriózní, to
tiž: škvorecký - Aškenazy - Lustig Otčenášek - Procházka - Kohout Blažek. Do podkapitoly „Divadla ma
lých forem" byli zase z nevyzpytatel
ných důvodů kooptováni Laub a
Škutina - zřejmě v odpověď na věčnou
nerudovskou otázku „Kam s ním"? Ne
pochopitelné ovšem zůstává, že v této
kapitole anebo pro mne za mne i v něja
ké jiné není ani slůvkem zmíněn
J. R. Piek, jeden z naprosto neodmysli
telných iniciátorů divadel malých fo
rem a navíc i jeden z nejlepších satiriků,
na jaké se naše literatura vzmohla po
Václavu Lacinovi, který rovněž beze
stopy zmizel.
Vůbec je nápadné, kolik vskutku vy
nikajících anebo taky „pouze" vývojově
důležitých autorů padlo za oběť Měšťa
nově zařazovací mánii: Edvard Valenta,
Jan Hanč, Jaroslav Putík, Josef Jedlička
anebo Jan Zábrana, jeden z vůbec nej
větších moderních českých básníků.
Prakticky kompletně chybějí stěžejní
dramatici let padesátých a zčásti ještě
i šedesátých: Stehlík, Pavlíček, Daněk,
Jariš, Cách. Já vím, že se profilovali jako
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vzoroví socrealisté, avšak již jen sám
tento fakt zakládá jejich literáměhistorický význam, nehledě už na to, že po
sléze prošli dobově příznačným
vývojem - například František Pavlíček
směrem k disentu, anebo naopak Cách,
který se po roce 70 stal jednou z opor
tzv. normalizace.
Avšak i v době meziválečné by jistě
neměli chybět autoři pro svou dobu na
tolik závažní jako básníci Petr Křička
nebo Jaroslav Kolman-Cassius, jako
prozaici Benjamin Klička, Géza Včelička nebo Jaroslav Maria, jako dramatici
Jaroslav Hilbert, Arnošt Dvořák, Jan
Bartoš a další. Naprosto nepochopitelné
je, jak mohl Měšťanovi padnout pod stůl
tak eminentní spisovatel jako naturalis
ta Josef K. šlejhar anebo v 19. století řa
da autorů, jejichž přínos k vývoji české
literatury byl dozajista zásadnější než
nejednoho z našich současníků: Hubert
Gordon Schauer, G. Pfleger-Moravský,
M. A. Šimáček, J. J. Langer, Rubeš, Kou
bek a další.
V pasážích věnovaných soudobé ofi
ciální literatuře hledáme ve falanze pro
zaiků marně řadu těch vůbec
nejpozoruhodnějších jako Švejda, Du
šek, Navrátil nebo Frais, ba ani Pluhař
nebo Josef Toman nebyli vzati na vědo
mí, natož Říha, Kolářová nebo Kozák
aj., kteří navzdory všem principiálním
kritickým výhradám nemohou být
prostě bohorovně ignorováni. A stejně
tak v poezii: ani jota o Sýsovi, Šimono
vi, Cejkovi nebo Cincibuchovi, natož
Bouškovi, Šajnerovi nebo Rybákovi, jak
koli posledně jmenovaný klasik patřil
po roce 45 k naprosto klíčovým posta
vám neblahého vývoje zpečetěného de
finitivně po srpnu 68. V závěrečné
kapitole „Literární kritika a věda o lite
ratuře v letech 1948-85" není ani zmín
ky o Opelíkovi, Pešatovi, Pohorském,
Médovi nebo Vašákovi, třebaže jim
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dnes vděčíme za to nejlepší, co v Praze
a do značné míry i v exilu na tomto po
li vzniká. Rovněž František Buriánek,
i když za svou akademickou kariéru
vděčil Rodné straně, by si dozajista za
sloužil - alespoň pod čarou - odkaz na
svou příručku Moderní česká literatura,
která v druhém vydání z roku 68 při
nesla jistě ne tak zcela marný pokus
0 zpracování vývoje naší literatury
v tomto století, včetně řady autorů, kte
ří z ní byli léta vylučováni.
Já vím. Měšťan může namítnout, že
kdyby byl do svých Dějin pojal ještě
1 ony autory, jejichž absenci zde rekla
muji, byla by se kniha neúnosně rozrost
la. Jistě by se to stalo, pokud by byl
každému z nich jako všem ostatním vě
noval v podstatě jakési zestručněné
slovníkové heslo. Řešení by však bylo,
kdyby tyto autory byl vpojil - a byť i jen
jednou vedlejší větou - na náležité mís
to vývojového kontextu. Jenomže tako
vou
cestu,
cestu
rekonstrukce
vývojového proudu se všemi jeho vnitř
ními paradoxy a zvraty, s jeho neustá
lou otevřeností a nelogičností si Měšťan
prakticky uzavřel, když se rozhodl pro
onu koncepci, na níž jeho Dějiny české
literatury spočívají: pro koncepci, která
předpokládá železnou vývojovou logi
ku, i když dosti mechanisticky pojatou:
Jako by vývoj literatury záležel přede
vším v tom, že se generaci za generací
rodí autoři, ti pak vydávají dílo za dí
lem, od nezralých mladických let až po
nesporně zralá, ba vynikající, načež po
jejich smrti, někdy žel předčasné, na
stoupí na uvolněné místo další vykuklenec vyvíjející se pak nezadržitelně
k nějaké té pozoruhodnosti, ba občas
i k výtečnictví a tak dále a tak dál. Pros
tě: Ze snaživé literární stonožky se
v průběhu sta - dvou set let stává tisícinožka, jejíž přírůstek je dán každoroč
ním přírůstkem literárních novinek a
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nových a nových autorů. Je to zkrátka
nezmar nebo ještě spíše perpetuum mo
bile anebo taky nastavovaná kaše - jak
pro koho. Nelze při této příležitosti bo
hužel zacházet do detailů, jakkoli by se
právě na nich dalo výmluvně dokázat,
jak vesměs jen povšechně a paušálně si
Měšťan všímá samého motoru literární
ho vývoje - totiž proměny výrazových
prostředků - a jak nemastně neslaně ko
likrát charakterizuje jednotlivá díla a
autory, aniž postihuje alespoň názna
kem jejich specifiku. Proto jenom tři ma
lé příklady: O Otovi Filipovi čteme:
„Kuriózní námět má nepříliš zdařilá no
vela Poskvrněné početí." Čtenář se však
nedozví, ani o jaký námět jde, ani proč
má být kuriózní, natož proč je ona no
vela nepříliš zdařilá. Anebo u Karla Mi
chala: o jeho stylisticky brilantních
satirických povídkách Bubáci pro všed
ní den dozvídáme se jedině, že „pod zá
minkou, že se jedná o důstojníky z doby
před válkou, napadl tupohlavé důstoj
níky, vyráběné v rychlokursech pro li
dovou armádu". - 1musíme se ptát, kde
tam Měšťan něco takového vůbec vy
štrachal. Z vývojové skici Oldřicha Mi
kuláška vypudil Měšťan kupodivu
zrovna jeden z absolutních vrcholů Mi
kuláškova díla, sbírku Ortely a milosti,
která navíc v roce 1958, kdy poprvé vy
šla, zapůsobila přímo jak bomba a která
uhranula i nejednoho tehdy začínající
ho básníka, Uhdem a Pištorou počínaje.
Navíc čtyřverší, které Měšťan k Miku
láškovi cituje, je na hony vzdáleno jád
ru jeho tak vyhraněné poetiky; a
pochopitelně chybí sebemenší zmínka
o tom, jak bytostně Mikulášek souvisí
s onou „existenciální literaturou", jejíž
„Desetiletí" (1939-1949) vyzdvihl Měš
ťan do titulu osmé části svých Dějin.
Neuspokojení nad výsledkem Měšťa
nova zpracování právě těch posledních
desetiletí vývoje české literatury je o to
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větší, že s devatenáctým stoletím si do
kázal poradit vesměs se zdarem vskut
ku nemalým. Jistě i proto, že se tam,
v období časově značně odlehlejším a
strávenějším, mohl opřít o spolehlivý
základ vytvořený nesčetnými literárněhistorickými předchůdci. Nicméně jád
ro problému, zdá se, tkví v něčem
daleko
podstatnějším:
především
v tom, že všechny dosud vypracované
kódy, jimiž lze postihnout literární i kul
turně společenské dění, zabírají plně je
dině ve století devatenáctém, a v našem
pak nanejvýš ještě tak do dvacátých let.
Ale potom - počínaje lety třicátými,
v konfrontaci se souvislostmi čím dále
složitějšími, jejichž smysl a cíl nám na
mnoze uniká - začínají všechny tradič
ní
kódovací
systémy
selhávat.
Vypracování zcela nových kódů ade
kvátních všem soudobým složitostem je
ovšem úkol daleko přesahující síly jed
notlivce i tak kurážného a kompetentní
ho, jakým je Antonín Měšťan.
Jinými slovy: Nelze Měšťanovi vytý
kat, že nedosáhl něčeho, před čím do
sud kapituloval každý jednotlivec a nač
dosud nestačily ani celé autorské kolek
tivy, protože přistoupily na prostodu
chý „kód", dle něhož má veškerý
literární vývoj nakonec triumfálně ústit
v bezbřehou jímku „socialistického
umění", „umění budoucnosti".
Jakub Hasman
„K ero u g en era ci, p a n í M ů lle ro v á ?..."

(Helena Kosková: Hledání ztracené gene
race. 68 Publishers, Toronto 1987, s. 368)
Snad nikdo z našich exilových literár
ních kritiků se nezabývá vývojovými
problémy soudobé české prózy s tako
vou soustavností a důkladností jako He
lena Kosková, žijící od roku 1965 ve
Švédsku. Již po léta jsme mohli číst její
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studie - převážně ve Svědectví: vždy
zevrubné a materiálově fundované, leč
zároveň i poněkud školometské. Origi
nalita pohledu a názorů, neřkuli inven
ce nezdají se být autorčinou věcí. Co se
však fundovanosti, serióznosti a pečli
vosti týče, tu by si z Koskové mohl vzít
příklad nejeden z nás, příležitostných
kritiků.
Bezmála čtyřsetstránková monogra
fie Koskové pod názvem Hledání ztra
cené generace spatřila světlo světa díky
nakladatelství 68 Publishers a předsta
vuje první pokus svého druhu zvlád
nout synteticky problémy české prózy
let šedesátých a sedmdesátých. Obsáh
lé samostatné kapitoly jsou v knize vě
novány Bohumilu Hrabalovi - pod
titulem „Magnus parens současné české
prózy" - , Josefu škvoreckému - pod
nadpisem „Bořitel falešných mýtů" - ,
jakož i Milanu Kunderovi - pod noto
rickým sloganem „Memento moři Evro
py". Pod velmi spornou nálepkou
„Experimentální román" jsou pojedná
ni Věra Linhartová a Ivan Vyskočil, kte
ří přece jaktěživi žádný román
nenapsali a kteří navíc mají pramálo co
společného. Jako „Promarněné talenty"
označuje autorka - do značné míry pl
ným právem - Ladislava Fukse a Vladi
míra Párala. Klíma, Kliment a Pecka se
zase Koskové jeví jako „Trojí perspekti
va jedné generace", totiž „meditativně
lyrická" (u Klimenta), jako „Perspekti
va mravní odpovědnosti" (u Klímy) a
jako „Perspektiva mezní situace" u Kar
la Pecky. Zkrátka: není nad nálepky,
každý po nich touží, zvlášť chce-li slout
literárním historikem.
Jistě; bez přehledného rozškatulková
ní látky se nelze obejít, natož jestli jde
o látku natolik kvantitativně obsáhlou a
kvalitativně tak nesourodou, před ja
kou nás staví česká próza posledních
pětadvaceti let. Jenomže: etikety ozna
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čující jednotlivá šuplátka by dozajista
měly být co možná výstižné a pojmově
co nejpřesnější. Už jenom proto, aby
chom se pak v závěrečné kapitole, oti
tulkované „Pokračovatelé generace let
šedesátých", neshledali najednou se
sešlostí věru roztodivnou: Do jednoho
pytle jsou tam totiž naházeni Zdena Salivarová, Jaroslav Vejvoda, Eda Kriseová, Jiří Gruša a Karol Sidon - tedy
autoři, jimž je sice všem společné, že de
butovali v letech šedesátých (Gruša do
konce jako pozoruhodný básník, což
Kosková naprosto pomíjí) —, avšak po
kračovatelé?? Koho, čeho, čí? Jistě ne
Kundery, ani Klímy, Klimenta nebo Pec
ky, natož Linhartové, Fukse nebo Pára
la.
Jak vidět, ukazuje se zde nejnázoměji
pochybnost, ba neudržitelnost samého
centrálního pojmu „generace", na jehož
kopyto naráží Helena Kosková veškeré
své vývody a výklady. Vždyť razit po
jem „generace" pro autory, které spojuje*především jen a jen to, že vstoupili do
literatury v letech šedesátých, znamená
- domyšleno do konce - přistoupit
vlastně na to, že represivní cenzurní a
ediční praxe, jaká u nás začala po Úno
ru 48 křivit vývoj literatury, je v podsta
tě objektivně platným literárním
faktem. Přitom však ví Kosková sama
nejlíp, že zatímco například Gruša, Si
don nebo Kriseová - tedy autoři o gene
raci mladší než Kundera, Pecka nebo
Klíma a mnohem mladší než Hrabal mohli do literatury vstoupit chválabo
hu jak se sluší a patří, kolem dvacítky,
musel si Hrabal na svůj knižní debut po
čkat až bezmála do padesátky, a konec
konců i Zbabělci, prvotina Škvoreckého
směla vyjít až teprve deset let po napsá
ní. Nadto: téměř vše, co Hrabal publiko
val v letech šedesátých, byly v podstatě
rukopisy napsané v padesátých letech
do šuplíku. Právě Hrabal je přeci vyšlo-
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veným autorem let padesátých, jedním
z mála, kteří o nich vydali naprosto au
tentické a umělecky trvale platné svě
dectví ještě v dobách, kdy na svazově
spisovatelském Olympu trůnili neo
chvějně Drda, Řezáč, Majerová etc. a je
jich dorost, jako Otčenášek, plus další a
další, z nichž mnozí se posléze vyvinu
li v nezvedené kmotřence.
Ne, ne. Ke konstituování generace
hodné toho jména patří rozhodně něco
daleko zásadnějšího než synchronní
vstup do literatury a působení v ní.
Uvést tuto synchronii do organického
vztahu s diachronií osobního i umělec
kého vývoje jednotlivých autorů - to by
mělo být naprosto základním úkolem
autora, který si předsevzal vystopovat
vývoj české prózy let šedesátých a dal
ších. Úkolem dozajista velice obtížným,
avšak ne snad neřešitelným, nota bene
s odstupem dobrých dvaceti let a s vy
užitím řady mnohdy vskutku pozoru
hodných dílčích výsledků, jichž se česká
literární kritika a věda dobrala již v le
tech šedesátých. Jenomže právě v tom
to ohledu si Helena Kosková svůj úkol
nad míru zjed nod ušila. Řadí čistě ad itivně hezky po sobě autora za autorem a
v rámci díla jednotlivých prozaiků pak
knížku za knížkou, nabízejíc přitom ne
jednou spíše zevrubné popisy děl nežli
jejich analýzu, a v samé chronologické
posloupnosti jednotlivých
knížek,
v tom, jak jedna za druhou vznikaly a
vycházely, spatřuje pak za každou cenu
hned i nějaký vývoj.
Obzvlášť názorně to vysvítá z úvodní
padesátistránkové kapitoly, v níž se He
lena Kosková vynasnažila zpracovat
souborně „Tradice a vývojové souvis
losti české prózy šedesátých let". Onen
celkový obraz, který předkládá k věře
ní, se vyznačuje nejenom černobílým vi
děním a citelným nedostatkem vnitřní
diferenciace, nýbrž začasté i simplifika-

Most atd.

cemi až zarážejícími. Příznačné je, že
Kosková nadobro ignoruje, jak klíčovou
roli hrály právě v šedesátých letech lite
rární časopisy, v nichž jedině se namno
ze odehrával skutečný literární život,
tříbení názorů a myšlenkových i umě
leckých koncepcí. A napsat si klidně, že
„od roku 1948 neexistuje v Českoslo
vensku svobodná literární věda a kriti
ka,
aspoň
ne
profesionálně
vykonávaná" - to už je přímo výsměch
celým desítkám tak fundovaných a vy
nikajících znalců české literatury jako
yodička, Sus, Opelík, Pešat, Brabec,
Červenka, Karfík etc. - až po Doležala a
Lopatku. Podíl těchto vysoce kvalifiko
vaných profesionálů na sebeosvobození
české literatury ze svěrací kazajky institucionalizovaných dogmat dočká se
snad někdy v budoucnu náležitého oce
nění.
Jednu věc jsem na této bezesporu vel
mi záslužné knize opravdu nepochopil:
O jaké generaci v ní vlastně má být řeč
a jakým právem ji ozdobit přídomkem
„ztracená"? Jen proto, že tolik předních
a směrodatných autorů let šedesátých
bylo jedním rázem zatraceno, že zmize
li z edičních plánů státních nakladatel
ství a z veřejných knihoven, a že se
proto bohužel vytratili namnoze i z po
vědomí širších čtenářských vrstev?
Však se tím neztratili! Ba naopak, neje
den z nich nalezl sebe sama vlastně až
teprve poté, až v klatbě. I například
Hrabal, který v šedesátých letech skoro
nic nového nenapsal, zažil v letech se
dmdesátých učiněnou tvůrčí explozi. A
Kundera - cožpak ten se snad v dálné
cizině vypařil kamsi do ztracena? A jak
se v Kanadě rozepsal škvorecký! Ne,
ne. Pro existenci české literatury a její
další vývoj nejsou právě oni autoři, na
něž se soustředila Helena Kosková,
ztraceni ani v nejmenším. Ostatně: bi
lance ztrát a nálezů je naprosto otevře
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ná. Ba je zcela jisté, že dějiny moderní
české literatury budou jednou přestrukturovány pod zcela jiným zorným
úhlem, než je ten věčný úběžník slav
ných let šedesátých.
Jindřich Lukáš
Z áznam y z výuky, ja k za k ro u tit n e
p říteli k rkem

(Kateřina a Milan Blahynkovi, editoři:
Dobrá zvěst. Z cest za poznáním SSSR ve
dvacátých a třicátých letech. Českosloven
ský spisovatel, Praha 1987, s. 504)
Kateřina a Milan Blahynkovi vybrali,
uspořádali a k vydání připravili výbor
Dobrá zvěst. Vyšel v roce 1987 a nese
podtitul Z cest za poznáním SSSR ve
dvacátých a třicátých letech. Byl určen
k uctění 70. výročí Října. Nechtěná iro
nie dějin texty této knihy konfrontuje
s pokusy o přehodnocení historie, které
v posledních dvou třech letech podni
kají v Sovětském svazu. Bylo by však la
ciné těžit z té konfrontace a brousit si na
ní vtip. Dobrou zvěst považuju za nad
časově užitečný svazek. Soustřeďuje
svědectví, která přímo volala po shrnu
tí do jednoho celku. Daleko spíše než
o sovětské skutečnosti vypovídají totiž
o svých autorech.
Marie Pujmanová například medituje
nad carským strachem. Strachem z re
volty i strachem o careviče, nejmladší
dítě posledního ruského panovníka.
Stonalo hemofilií, krvácivostí, která při
jakémkoli zranění může vést k vykrvá
cení. „Píchnutí do prstu bylo by mu
osudné jak Šípkové Růžence. Carské Se
lo, kde spali za bajonety a zaspali stole
tí a prospali hrdla, je zlá pohádka
o Šípkové Růžence, která se skutečně
udála, a dobře mají dnešní děti, že už
nechtějí pohádky." Všimněte si, jak ele
gantně a básnicky pojmenovala spiso
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vatelka fakt, že těžce nemocného chlap
ce zavraždili čekisté, a s ním i jeho sest
ry a duševně nemocnou matku. Aby
bylo jasno: Nemířím na souhlasný
vztah Pujmanové k revoluci. Hugo opěval franzouzskou obdobu této události
ještě daleko vášnivěji, ale zároveň vě
děl, že „nad zákon Revoluce je zákon
lidský". Česká autorka a matka o tom
neměla tušení.
Ivan Olbracht vypráví charakteristic
kou epizodu. Jeli prý dělníci ve vlaku,
nadávali na poměry - a s nimi i nějaký
úředník národohospodářské rady.
Údajně patřil k ředkvičkám, k lidem ru
dým pouze na povrchu, zato uvnitř bí
lým. Znal ze svého úřadu ' všelijaké
podrobnosti, vykládal o nich a dělníky
podněcoval. Když byli „rozzlobeni nej
více", řekl: „Nu vidíte, to máte tu sovět
skou vládu, kterou jste pořád chtěli!"
Dělníci ho odevzdali „nejbližší črezvyčajce", totiž tajné policii. Reportér
Obrazů ze soudobého Ruska to uvádí
jako doklad oddanosti, která vzdor vý
hradám přitaká revoluční vládě.
Všechny příspěvky z Dobré zvěsti ne
jsou tak krvežíznivé. Některé jsou k plá
či
naivní.
Karel
Teige
vážně
reprodukuje informaci, že se racionali
zací a zvědečtěním přístupu dosáhlo
v Sovětech toho, že „na vyučení tak kva
lifikované práce jako opilování kovu
stačí nyní 70 hodin, kde dříve bylo tře
ba několika let". Adolf Hoffmeister
kreslí malé Janě Krejcarové, dceři Mile
ny Jesenské, perspektivu rodinného ži
vota a jeho ideologii: „Víš, původně
chtěli bolševici rozbít systém rodiny vů
bec, ale dnes přísně trestá strana ty, kte
ří usilují o tuto radikální změnu
v životě. Je to ukvapené, a dělníci ještě
nedospěli takové úrovně. Dnes ještě
jsou rodiče a děti a starají se o sebe, když
se mají rádi."
Vcelku však lze říci: Seifertovskou
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dobrou zvěst vyvozenou z Olbrachta,
„že na východě leží krásná země, /rodí
cí spravedlnost," přijali autoři svazku
s přesvědčením, že v duchu této spra
vedlnosti je třeba zakroutit nepříteli kr
kem. Srozumitelně to na tribuně
prvorepublikánského parlamentu řekl
Klement Gottwald. Slíbil, že až se to
v Sovětském svazu naučíme, uplatníme
to i u nás. Slib v plném rozsahu dodržel.
Čeští reportéři nebyli jediní, kdo ve
dvacátých a třicátých letech schvalova
li krvavé stalinské represe. Nenapadlo
je, že obraz nepřítele může být rozšířen
na kohokoli, včetně kohokoli z nich.
Leccos však věděli velmi dobře. Byly to
jejich nejvlastnější „bdělé denní sny", je
jichž uskutečnění potkali v zemi, kde
zítra již znamenalo včera. Upřímně to
na sebe pověděli. Kateřina a Milan Blahynkovi to předkládají čtenářům s be
zelstností, která zasluhuje, aby byla
zvlášť zaznamenána.
mu
H řb itov vraků

(Ladislav Nezdařil: Česká poezie v němec
kých překladech. Akademia, Praha 1986)
Když Pavel Eisner, který se jako málo
kdo druhý zasloužil o prosazení české
literatury v německé jazykové oblasti,
bilancoval v roce 1950 úsilí své i celých
generací překladatelských kolegůpředchůdců, dospěl k závěru ne právě
radostnému: „Celá ta translatura z češ
tiny do němčiny je hřbitov vraků; málo
která loď zde doplula do přístavu plus
mínus skutečného zdaru uměleckého.
Je to kapitola tragická. Zájem ciziny byl
vždy pramalý, slovesné tvůrce většího
formátu celý ten objekt nelákal. Převa
hou se dostávala ke slovu vlastenecká
ctižádost anebo srdečná snaha prostředkovatelská, jedna i druhá nepodlo
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žená fakturou tvůrčího slova. Kdo rezumuje dosavadní dějiny této práce, udě
lá dobře, okřikne-li pro futuro všechny
diletanty a truchlivé netušivce, kteří
svou bezostyšností věci české literatury
v cizině jen škodí."
Nepříliš jinak se v roce 1952 vyjádřil
i překladatel Antonín Stanislav Mágr,
dlouholetý redaktor Prager Presse, re
nomovaného pražského vládního dení
ku, který si v dobách první republiky
získal nedocenitelné zásluhy o propa
gaci české literatury a kultury: „Pokud
jde o německé překlady české poezie,"
píše Mágr z vlastní zkušenosti, „bylo to
v podstatě individuální počínání něko
lika jednotlivců, převážně německo-židovského
původu,
pokrokových
intelektuálů s uměleckými sklony, které
na vlastní básnickou produkci neposta
čovaly. Nelze také zapomenout, že svou
prací nejednou naráželi na odpor svých
nacionalistických soukmenovců. Bylo
tu také málo pohnutek hmotného rázu.
S překlady básní se málokdy daly dělat
obchody, a už vůbec ne s překlady bás
ní českých. Česká lyrika nebyla nikdy
módou ve světě, zejména ne ve světě ně
meckém. Vnější úspěch všech těch pře
kladů byl více než slabý."
Oba tyto velmi skeptické, nicméně na
prosto realistické hlasy pocházejí ze
soukromých dopisů, které Eisner a
Mágr adresovali germanistovi Ladisla
vu Nezdařilovi, zabývajícímu se už od
padesátých let soustavně historií ně
meckých překladů české poezie. Ne
zdařil ocitoval tyto významné výroky
na závěr své obsáhlé, materiálově boha
tě fundované vědecké monografie
Česká poezie v německých překladech,
která představuje bezesporu zásadní
příspěvek k dějinám česko-německých
literárních vztahů počínaje rokem 1819,
kdy vyšel Hankův a Lindův padělek
Rukopisu královédvorského, první kni

Most atd.

Recenze

ha českých básní vydaná současně i ně
mecky, a konče rokem německé okupa
ce 1939, který předznamenal násilné
ukončení tisícileté symbiózy Cechů a
Němců v našich zemích. Udivuje ov
šem, že se Nezdařil nikde ani slůvkem
nezmínil o tom, že se při svých bádá
ních mohl opřít o fundamentální výtěž
ky vpravdě pionýrského úsilí svého
východoněmeckého předchůdce, Manfreda Jáhnichena, profesora bohemistiky na Humboldtově univerzitě. Byl to
totiž právě Jáhnichen, kdo již před dva
ceti lety položil spolehlivý materiálový
základ a udal metodologický směr ze
vrubného vědeckého prozkoumání čes
ko- německých literárních vztahů
v devatenáctém století a v prvních
dvou desetiletích století našeho.
Obě průkopnické práce Jáhnichenovy
- totiž jeho čtyřsetstránkový habilitační
spis z roku 67 Mezi nactiutrháním a
ohlasem, s podtitulem Česká poezie
v německé jazykové oblasti 1815-1867,
a jeho plynulé pokračování z roku 1972,
pětisetstránková Cesta k uznání, s pod
titulem Česká literatura v německé ja
zykové oblasti 1861-1918, Nezdařil
přitom nepochybně s prospěchem pro
studoval, jak by se dalo poměrně snad
no doložit. Tím větší záhadou ovšem
zůstává, proč se u Nezdařila, badatele
vskutku svědomitého a korektního, od
kaz na Jáhnichena vyčerpává pouhými
dvěma podružnými poznámkami pod
čarou, v nichž polemizuje - ostatně na
prosto oprávněně — s Jáhnichenovým
kladným estetickým oceněním dvou
překladů spíše nezdařilých.
Tato - mírně řečeno - nekorektnost ne
ubírá ovšem Nezdařilově práci nikterak
na významu. Je to první české kompen
dium svého druhu, a o autorově otroc
ké závislosti na východoněmeckém
předchůdci, neřkuli o jeho plagování
nemůže být dozajista ani řeči. Zejména
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právě pokud jde o hodnocení estetické
působivosti pojednávaných překladů
prokazuje Nezdařil zpravidla vždy da
leko jistější a šťastnější ruku nežli jeho
východoberlínský kolega. Nápadná po
dobnost mezi Nezdařilém a Jáhnichenem
podobnost
vskutku
nepřehlédnutelná - je totiž dána přede
vším už tím, že oba zvolili týž postup:
Oba v chronologické posloupnosti pro
bírají a hodnotí překlady jednotlivých
českých autorů, a osvětlují přitom záro
veň i osobnosti jejich německých pře
kladatelů. Jáhnichen zabírá rozhodně
daleko více do šířky: snaží se v duchu
marxistické doktríny obsáhnout co nej
šíře celé společenskopolitické pole, kte
ré literaturu obklopuje, přičemž autor
s příkladnou akribií rekapituluje zejmé
na problematiku přijímání české litera
tury v německém kulturním prostředí,
jak se odrážela v dobových recenzích
nebo výrocích směrodatných literátů.
Právě tento zcela klíčový aspekt, totiž
kritické přijetí jednotlivých děl a jejich
autorů v Rakousku a Německu, jejich
skutečný ohlas, míra jejich prezence v li
terárním a kulturním kontextu němec
kém,
a
tím
namnoze
i západoevropském, přichází ovšem
u Nezdařila bohužel přespříliš zkrátka.
Je sice chvályhodné, že nepodléhá vži
tému českému sebeklamu, který má za
to, že již sám překlad do toho nebo ono
ho světového jazyka, umístěný nota be
ne v nakladatelství oslnivé firmy,
garantuje jaksi automaticky podílnictví
na literatuře světové. Na rozdíl od své
ho východoněmeckého kolegy Jáh
nichena nepovažuje Nezdařil zpravidla
za bernou minci nadšené výroky ně
meckých literátů zvučných jmen - od
Goetha přes Hermanna Bahra až k Rilkovi, Werfelovi nebo Stefanu Zweigovi,
výroky vesměs dosti nahodilé a dikto
vané mnohdy i jen pouhou zdvořilostí.
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Presto se však nelze vyhnout problema
tice přijímání české literatury v němec
kém prostředí do takové míry, jak to
nakonec učinil Nezdařil. Vždyť onen
ohlas české poezie v Němcích, až na ně
kolik výjimek venkoncem mizivý, nelze
připsat jen a jen na konto neuspokojivé
umělecké úrovně a výmluvnosti překla
dů, zaviněné zejména tím, že se české li
teratury ujímali zpravidla jen vyslovení
outsideři německého kulturního světa,
autoři druhého až třetího řádu z Prahy
nebo z Cech, jejichž upřímnému zápalu
pro toho nebo onoho českého autora začasté neodpovídaly artikulační schop
nosti v jejich mateřštině, němčině.
Evidentní nedostatky překladatelské,
které Nezdařil s příkladnou kritičností
průběžně zjišťuje a dokládá, byly totiž
zpravidla umocněny tím, že se jednotli
vé překlady z české literatury objevova
ly v německém kontextu vesměs až
teprve s citelným zpožděním, bezmála
jako literárněhistorické kuriozity snaži
vě dohánějící směřování dávno minulé.
Abychom uvedli několik názorných
příkladů: První reprezentativnější vý
bor z Máchy, pořízený Alfredem Walldauem, vychází teprve roku 1862, tedy
v ovzduší na hony vzdáleném němec
kému, ba celoevropskému romantismu,
jehož byl Mácha třicet let předtím sou
časníkem značně svébytným. První vý
bor z květomluvného preromantika
Celakovského, přebásněného zaslouži
lým pražským učitelem Josefem Wenzigem, vychází teprve roku 1854, druhý
dokonce až teprve roku 1919, kdy se už
česká literatura byla na hony vzdálila
svých obrozeneckých filologických po
čátků. Nejinak však i u autorů nepo
měrně modernějších: První a zároveň
poslední výbor z impresionisty Antoní
na Sovy vychází roku 1922, v době, kdy
v německé literatuře, divadle i výtvar
ném umění kulminuje expresionismus
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všeho d ruhu a odnoží, až po dada. A na
opak: Duchovní i výrazovou spřízně
ností
s
panujícím
německým
expresionismem se dá vysvětlit poměr
ně značný ohlas, jakého se v Německu
dostalo Bezručovým Slezským písním,
které vyšly v říjnu 1916 v nakladatelství
Kurt Wolff v Lipsku, vůdčím naklada
telství německého expresionismu; byly
vydány v dobrém překladu Rudolfa
Fuchse, uvedl je Franz Werfel. I relativ
ně velký ohlas, jaký svého času, tj. ko
lem roku 1910 vzbudil v Německu
Otokar Březina, zakládá se krom pře
svědčivé úrovně překladu Otto Picka a
Emila Saudka zejména v tom, že Březi
novy výrazově naléhavé kosmologické
vize udeřily plně na strunu, jaká tehdy
udávala tón nejenom v Německu, ný
brž v celé západní Evropě - totiž na
strunu symbolismu a sionismu, který se
z něho organicky vyvíjel.
Díky Nezdařilově jedinečné Biblio
grafii překladů knižně vydaných, která
doplňuje jeho studii, kde zachytil vedle
celkem devatenácti antologií české poe
zie velmi nestejné ceny, vyšlých mezi le
ty 1825 a 1937, i devadesát osm knižních
vydání jednotlivých českých básníků,
dá se dospět ke zjištění ne právě radost
nému: Že totiž naprostá většina toho, co
do roku 1939 reprezentovalo v Němec
ku nebo v Rakousku českou literaturu přesněji: její tradičně nejsilnější formaci,
poezii - byly hodnoty významu pohří
chu literáměhistorického. Literáměhistorická
makulatura
dokonce,
vezmeme-li v potaz povážlivou úroveň
většiny překladů i skutečnost, že začasté vycházely v nakladatelstvích dosti
obskurních. —To napovídá už i sám vý
čet českých básníků prezentovaných do
roku 1939 v Německu jedním nebo více
knižně vydanými překlady: Bezruč,
Březina, Cech, Čelakovský, Erben, Ha
las, Hálek, Hanka, Havlíček-Borovský
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Heyduk, Kollár, Emanuel z Lešehradu,
Mácha, Machar, Neruda, Nezval, Sova,
Salda, Šrámek, Vrchlický - zastoupený
nad jiné hojně, totiž třiadvaceti tituly,
avšak až poté, kdy se stal členem vídeň
ské Panské sněmovny - jakož i Wolker
a Zeyer. Až na Halase, Wolkera a Nezva
la tedy vesměs jen ctihodné literáměhistorické veličiny, překládané pilně pořád
dál i v dobách první republiky, kdy kul
turní klima u nás bylo již dávno určová
no vysokým tlakem mezinárodně
platných moderních básnických směrů.
Této disproporce, hrubě zkreslující fak
tický stav vývoje české literatury, byli si
ovšem plně vědomi její nejintimnější
znalci a nejoddanější propagátoři, totiž
pražští němečtí intelektuálové jako Pa
vel Eisner, Rudolf a Otto Fuchsové a ně
kolik dalších. Nad jiné výmluvně o tom
svědčí Nezdařilova neobyčejně zásluž
ná bibliografie překladů v deníku Prager Presse, který během své existence, tj.
v letech 1921-38, přinesl osm set čtyři
cet pět ukázek z pera sto osmi českých
básníků převahou opravdu součas
ných. Nezdařil plným právem navrhu
je vydat konečně antologii všech těchto
překladů neprávem zapadlých v tisku.
Byli by v ní totiž zastoupeni nejenom
dávno již zklasičtělí protagonisté levico
vé meziválečné avantgardy, Hora, Wol
ker, Nezval, Seifert, Biebl, Halas nebo
Závada, nýbrž i vynikající básníci dnes
neprávem opomíjení, jako Weiner,
Deml, Durych, Reynek, Zahradníček,
Renč nebo mladý Zdeněk Kalista.
Zbývá už jen závěrem na Nezdařilovu adresu vyslovit kritickou výtku
opravdu zásadní: Na nejednom místě
prokazuje, žel bohu, že se mu ortodox
ní marxleninské traktování literárních
dějin stalo zřejmě druhou přirozeností,
takže jednotlivé autory nepřestává hod
notit a zařazovat podle kritérií vyslove
ně
ideologických.
Domnělá
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pokrokovost jedněch, dokládaná zřete
li čistě obsahově ideovými, je pak vždy
vyvažována domnělou nepokrokovostí, ba reakčností, ne-li dekadentstvím
druhých. Tam, kde se Nezdařil zabývá
Eisnerovým překladem Halasovy existenciální litanie Staré ženy z roku 35,
umělecky mimochodem ne zvlášť pře
svědčivým, neopomine se dovolat do
konce nechvalně proslulého stanoviska
Ladislava štolla, Halasova posthumního vraha. Příklad další, obzvlášť vý
mluvný: Na straně 300 vyslovuje
Nezdařil své upřímné politování nad
tím, že německá literatura v letech 1920
až 25 v důsledku neuskutečněné sociál
ní revoluce prý citelně stagnovala, ze
jména co se poezie týče. Škoda prý, že se
v tomto období nemohla německá lite
ratura opřít o výdobytky literatury čes
ké. Vždyť se podle Nezdařila mohla „za
předpokladu dokonalých překladů čes
ká poezie tohoto pětiletí stát německé
revoluční poezii značně podnětným
vzorem".
Na doklad stagnace německé poezie
v letech 1920-25 uvádí pak Nezdařil ov
šem jen a jen umělecky skutečně mizer
né sbírky levičáckého agitpropu oné
doby, Můhsama, Kahnela, Hoernleho,
Huhna - jakož i J. R. Bechera, básníka
vskutku mnohoslibného, pozdějšího
ministra kultury Německé demokratic
ké republiky, vždy znovu závislého na
drogách, který svůj nemalý talent doká
zal zmařit v permanentní službě progresivistickému
konformismu.
Nezdařilovo tvrzení, že v letech 1920 až
25 německá poezie stagnovala, zaráží
rozhodně u školeného germanisty, kte
rý by přeci měl vědět, že právě v inkriminovaném pětiletí vyšly nejen Rilkovy
vrcholné sbírky Duinské elegie a Sonety
Orfeovi, nýbrž i první soubor básní
Gottfrieda Benna a zejména pak epo
chální Pinthusova antologie poezie ně-
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meckého expresionismu Soumrak lid
stva; že zrovna v těch letech kulminoval
vývoj předních představitelů expresio
nismu jako Ivana Golla, Ernsta Trollera,
Jakoba Haringera, Paula Zecha - o dadaistech Hansi Arpovi a Kurtu Schwittersovi ani nemluvě.
Nic proti nesporným výdobytkům
české poezie oněch let - proti takzvané
proletářské poezii Hory nebo Wolkera,
a už vůbec nic proti Nezvalovu, Seifer
tovu nebo Bieblovu poetismu... Ale což
pak byla německá poezie kdy odkázána
na impulsy vycházející ausgerechnet
z poezie české?? Orientovala se tradičně
vždy především na Francii - jako ostat
ně česká poezie sama - anebo na Anglii
a Ameriku, které naše poezie dlouho
opomíjela. Že mnohé směrodatné pod
něty vyšlé z Francie, Anglie i ostatního
světa byly'u nás začasté lépe pochope
ny a svébytněji transformovány nežli
v Německu, to už je ovšem kapitola zce
la jiná, daleko přesahující úkol, který si
uložil Nezdařil a kterého se zhostil ko
neckonců způsobem zasluhujícím res
pekt.
Jakub Hasmann

Jazykový koutek
(Pavel Landovský: Soukromá vzpoura.
Rozhovor s Karlem Hvťždálou. KarelRitter-Verlag, Bonn 1988, s. 236)
Nikterak neodstrašen potížemi čes
kých nakladatelství v exilu a nepovzbu
zen
zřejmě nijak dvakrát
ani
nejvlastnějšími, tedy autorskými zkuše
nostmi s hrstkou těchto oficín, rozhodl
se Karel Hvížďala ke kroku, který pro
zrazuje, že v jeho hrudi očividně buší
srdce hodné jeho německého přídom
ku, jímž pokřtil i svůj zbrusu nový, nad
jiné riskantní podnik: Založil vlastní na
kladatelství, nezávislé na jiných a na ji
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ném než na nejvlastnějším métier - na
žurnalisticky zručném a vytrvalém ve
dení rozhovorů s každým, kdo o to pro
jeví zájem, najmě s „námi, hochy, co
spolu mluvíme", řečeno citátem z Po
láčkovy knihy Bylo nás pět. Vzpomeň
me jen, jak Hvížďala mermomocí ze
země vydupal Generační sborník, Čes
ké rozhovory ve světě, jak házel šlágvorty Václavu Havlovi v Dálkovém
výslechu, vzpomeňme řadu dalších, ne
méně záslužných aktivit, jejichž seznam
právem zveřejnil coby reklamní dově
tek k prvnímu počinku svého naklada
telství.
Třebaže těmto pár řádkům nepůjde
o náležitou recenzi, nýbrž toliko o hrst
ku čistě jazykových glos, úvodem k nim
alespoň patřičná poklona jak nakladate
li za nápad zahájit právě Landovským,
tak především Landovskému samému,
jakkoli je dosti hloupé děkovat někomu
za to, že je, a že jen hubu otevře, projeví
se okamžitě jako strhující Originál hod
ný vskutku toho jména, tj. jako osobnost
zcela jedinečná a nikým nezastupitelná.
A to i navzdory vlastní - sotva přehléd
nutelné - snaze sebestylizovat se ve
spontánní samorost, jak si toho žádalo
koneckonců již od nepaměti „Lanďákovo" fascinované publikum. Třebaže
Landovský nepřestává napořád střečkovat proti „Intelektuálům" a „Vzdě
lancům" (což při species našeho
domácího chovu má jen a jen moje sym
patie), zdá se totiž být a po četbě toho
rozhovoru ještě daleko intenzivněji než
li po lektuře jeho her - především inte
lektem nad jiné břitkým, nadaným
nadto i senzibilitou naprosto výjimeč
nou; je hlava otevřená a přitom palice
tvrdá a nerozbitná, jejíž neochvějná
identita je opřena v první řadě o zcela
konkrétní, detailně názornou Paměť inu právě o onen statek zakládající veš
kerou lidskou identitu, v jehož
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násilném vyvlastnění Milan Kundera
jasnozřivě rozpoznal pravou podstatu
snažení veškerých totalitárních režimů.
Leč dosti širáků rytířsky odhazova
ných v dál, vrazme si konečně do oka
drobnohled, staňme se hnidopichy, byť
i toliko zdánlivými. Je totiž opravdu
s podivem, jak Hvížďala - nikoli Landovský! - jako člověk žurnalisticky i li
terárně tolik zkušený zachází se svým
rodným „nástrojem myšlení a dorozu
mění", totiž s naší pramátí češtinou.
V zájmu pravého hnidopišství nehod
lám se zde ovšem obírat takovými
skvosty formulačního umění, jako na
příklad na s. 127: „Ty v sobě máš esenci
češství, máš velice zapamatovatelný
obličej a lidi máš rád, prohlížíš si je
s upřímným zájmem," neboť mým věru
skrovným cílem není analýza a kritika
stylistická, ba ani ne lexikální, nýbrž
pouhopouze morfologická, a i to, jen
pokud se týká tvaru pomocného slove
sa býti při tvoření náležitých tvarů způ
sobu podmiňovacího, kondicionálu,
respektive konjunktivu, kterého nás
však naše mateřština svým vývojem na
štěstí ušetřila.
Nuže: každému dítku školou povin
nému bylo - doufejme! - kdys v dáv
ném pravěku vštípeno, že se při tvoření
kondicionálu uplatňují v češtině jakož
to tvary pomocného slovesa býti relikty
někdejšího aoristu - totiž bych, bys, by,
bychom etc. V hovorové češtině, prav
da, se na pravidelnost a správnost těch
to pozůstatků minulosti často nehledí:
viz nechtělbysi, mělibysme apod. V řeči
psané, a nadto v takové, jež jest nikoli
funkčně hovorově zabarvena, nýbrž jež
chce daleko spíše být ušlechtile spisov
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ná, projede však námi přímo rána elek
trická, čteme-li znovu a znovu „Nechtěl
by jsi" (s. 23), „aby jsi zůstal sám sebou"
(s. 29), „Kdyby jsi měl,..., co by jsi mu ře
kl" (s. 42) atd. Já vím - Hvížďalovi zřej
mě náležité tvary jako abys, bys, kdybys
etc. připadaly právě jaksi nespisovné,
přespříliš hovorové - a proto je zřejmě
- coby pravý Spisovatel - zaměnil za
komplikovanější, a už tím asi jaksi vzne
šenější.
Z téže čeledi pocházejí i nedochůdča
ta jako „Všiml jsi si" (s. 63), respektive
„Jak jsi si na Západ zvykal?" (s. 185), povznešeně zhrdnuvší prostou možností
češtiny stáhnout v 2. osobě jednotného
čísla jsi plus se, si zvratného zájmena
jednoduše v sis, ses. O tvarech jako „Ty
jseš" (s. 50) nebo „A co tedy jseš?"
(s. 126) raději již dále pomlčme.
Závěrem už jenom dvě kapky ze
soudku zcela jiného, totiž vazeb sloves
ných. Píše-li Hvížďala (s. 160) „Vzpo
mněl jsi Jiřího Hrzána", pak to
interpretujeme už jen a jen jako - pod
vědomý dozajista - vliv rusismů, zamo
řivších náš tisk svého času skrze Rudé
právo: viz - vzpominať kogo - gen. =
„Vzpomněli jsme Velikého října"; a čte
me-li na s. 30 „zmínil jsi své šikovné ru
ce" - pak nezbývá než odhodit i na sám
závěr ještě jednou širák v dál, neb se to
svou vazebnou smělostí vyrovná do
konce Holanovu slavnému „Mlčím vás,
jabloně" ze sbírky Kameni, přicházíš. A
propos: čtenáři nechť se příliš nezarazí,
narazí-li v některém z příštích reklam
ních textíků Hvížďalových na tvrzení,
že kritika vyzdvihla jeho češtinu na roveň češtiny Vladimíra Holana.
Antonín Brousek
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A u to ři
M ilan Kundera (1929), prozaik, básník, dramatik a esejista. Jeho dílo
dosáhlo světového ohlasu. Žije a přednáší v Paříži.
Jeruzalémský projev: román a Evropa
Autor se zamýšlí nad moudrostí evropského románu, "imaginárního
ráje individuí", "kde nikdo není majitelem pravdy a každý má právo být
pochopen".
Václav Bělohradský (1944), filozof, žije a pracuje v Itálii.
O post-moderní době
Úvaha ohledává způsoby, jimiž dnes západní kultura překonává
pojetí pravdy jako stálé přítomnosti prokázaných fakt a jimiž člověka
staví do vztahu k celku světa a společnosti.
Bedřich Fučík (1900-1984), literární kritik a historik. Žil a zemřel
v Praze. V padesátých letech byl vězněn a mnoho let postižen zákazem
publikovat.
Básník úzkosti
Článek portrétuje významného českého básníka Jakuba Demla, jehož
umlčované dílo, výraz úzkostné lidskosti, dochází v těchto letech nového
porozumění.
Ivan Jirous (1944), básník, prozaik, teoretik umění a nezávislý publi
cista. Žije v Československu zbaven možnosti pracovat ve svém oboru
a publikovat. Několikrát vězněn, nyní si odpykává další trest.
Magorův Jeruzalém
Cyklus apostrofuje blízké i vzdálené lidi, s nimiž cítí vnitřní spřízně
ní.
Jáchym Topol (1962), básník, nejvýraznější autor nastoupivší české
lyrické generace. Žije v Praze, publikuje v rámci nezávislé kultury.
Verše
Čtyři ukázky z jeho tvorby jsou věcné, drsné, mají narativní povrch
a sarkastickou intonaci, mezi jejich řádky se však ozývá zoufalství.
Eda Kriseová (1940), autorka románů, novel a povídek, reportérka
a publicistka. Žije v Praze, publikuje v nezávislých časopisech a edicích
a v zahraničních vydavatelstvích.
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Nenarozený
Povídka zachycuje ženu v intimní chvíli, a přitom hluboce opuště
nou.
Petr Kabeš (1941), básník, někdejší šéfredaktor literárního měsíčníku
Sešity. Žije v Praze, pracuje jako hlídač, publikuje v nezávislých strojo
pisných edicích a časopisech a v zahraničních vydavatelstvích.
Těžítka
Aforistické kondenzáty jeho často paradoxních, ale vždy hlubokých
lidských i básnických zkušeností.
Ivan Dubský (1926), filozof, žije v Praze bez možnosti pracovat ve
svém oboru a publikovat. Uveřejňuje v nezávislých edicích a časopisech
a v zahraničí.
Čas věčného návratu
Esej interpretuje myšlenku Friedricha Nietzscheho o věčném
návratu, obsaženou v díle Tak pravil Zarathustra, která se dosud většinou
pojímala jinak a zjednodušeně.
M ilan Uhde (1936), dramatik a kritik. Žije v Brně. Publikuje doma
v nezávislých edicích a časopisech a v zahraničí.
Zástupy spravedlivých
Úvaha o nebezpečí ideologizace literatury.
Kdo má právo mlumt
Polemika se způsoby a nezpůsoby českých diskusí v oblasti nezávis
lé kultury.
Jiří Gruša (1938), romanopisec, básník, esejista a publicista. Žije
v NSR jako spisovatel z povolání.
Rusalka anadyomené
Úvaha se na základě vídeňského uvedení klasické české opery
zamýšlí nad vztahem mezi plebejskou a vznešenou tradicí českého
umění.
Sylvie Richterová (1945), prozatérka, esejistka a literární teoretička
a kritička. Žije a přednáší v Itálii.
Z poznámkového sešitu (1988)
Text komentuje a analyzuje nejrůznější konkrétní působení totalitní
ideologie v literární teorii i praxi a polemizuje s esejem Václava Havla
Příběh a totalita.
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Petr Král (1941), básník, překladatel, esejista a kritik. Žije a pracuje
v Paříži jako redaktor nakladatelství Gallimard.
Svoboda a slušnost
Dvě hodnoty, jejichž vztah autor zkoumá na tématu pařížských
májových událostí roku 1968.
Antonín Brousek (1941), básník, esejista a kritik. Žije v Západním
Berlíně, přednáší v NSR.
Srpen 68 byl pomstou za Kolčaka
Polemika s románem ruského exilového autora Vladimíra Maximo
va.
Cesko-české smiřovacky
Zpráva o setkání českých spisovatelů z domova i z exilu v Kolíně
nad Rýnem.
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A uthors
M ilan Kundera (1929), internationally famous prose-writer, poet,
dramatist and essayist. Lives and lectures in Paris.
The Jerusalem Lecture: The Novel and Europe
Thoughts on the wisdom of the European novel, an "imaginary para
dise of individuals”, where no one has a patent on truth, and all have the
right to be understood.
Václav Bělohradský (1944), philosopher, living and working in Italy.
On Post Modern Age
An essay examining the ways in which contemporary Western
culture is going beyond the concept of truth as the constant presence of
proven facts and is placing man in a relationship to the whole of the world
and society.
Bedřich Fučík (1900-1984), literary critic and historian. Lived and
died in Prague. He was imprisoned in the 1950s and for many years for
bidden to publish.
The Poet of Anxiety
An article dealing with the important Czech poet Jakub Demi, whose
banned work, marked by an anxious humanity, has been meeting with
a new understanding in recent years.
Ivan Jixous (1944), poet, prose-writer, art theoretician and inde
pendent publicist. Lives in Czechoslovakia, though unable to work in his
field or publish. Imprisoned several times; currently serving yet another
sentence.
Magor’s Jerusalem
A poem cycle addressed to kindred souls both near and far.
Jáchym Topol (1962), the most distinctive voice in the young genera
tion of Czech lyric poets. Lives in Prague, publishing in samizdat.
Verses
These four samples of Topol's work are to-the-point and harsh, typi
fied by a narrative surface and sarcastic voice, but with despair crying out
between the lines.
Eda Kriseová (1940), prose-writer (novels, novellas and short
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stories), reporter and publicist. Lives in Prague, publishing in samizdat
magazines and editions in Czechoslovakia, as well as abroad.
Unborn
A short story depicting a woman at an intimate moment, revealing
her deep desolation.
Petr Kabeš (1941), poet, former editor-in-chief of the literary monthly
Sešity. Lives in Prague, working as a watchman;
publishes in samizdat magazines and editions in Czechoslovakia, as
well as abroad.
Paperweights
Aphoristic reflections on his frequently paradoxical but always
deeply human and poetic experiences.
Ivan Dubský (1926), philosopher, living in Prague; unable to work in
his field or publish. His work appears in samizdat editions and magazines
in Czechoslovakia, as well as abroad.
The Time of Eternal Recurrence
An essay interpreting the idea of eternal recurrence developed by
Friedrich Nietzsche in Thus Spake Zarathustra, which has generally been
understood so far in a mistaken and simplified way.
M ilan Uhde (1936), dramatist and critic. Lives in Brno, publishing in
samizdat editions and magazines in Czechoslovakia, as well as abroad.
The Crowds of the Just
An assay on the danger of the ideologization of literature.
Who Has the Right to Speak
A polemic concerning practices and non-practices in Czech discus
sions in the field of independent culture.
Jiří Gruša (1938), novelist, poet, essayist and publicist. Lives in West
Germany, making his living there as a writer.
Rusalka Anadyomene
An essay concerning the relationship between the popular and "high
art" traditions in Czech art.
Sylvie Richterová (1945), prose writer, essayist and literary theoreti
cian and critic. Lives and lectures in Italy.
From a Notebook (1988)
A commentary on and analysis of a wide range of specific examples
of totalitarian ideology in literary theory and practice, as well as a criti
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cism of Václav Havel's essay The story and Totality.
Petr Král (1941), poet, translator, essayist and critic. Lives in Paris,
working as an editor at Gallimard.
Freedom and Decency
Two values whose relationship is examined by the author in connec
tion with the Paris "May events" of 1968.
Antonín Brousek (1941), poet, essayist and critic. Lives in West
Berlin and lectures in West Germany.
August 1968 Was Revenge for Kolchak
A polemic concerning a novel by the Russian emigré author Vladi
mir Maximov.
Czech-Czech Peace Talks
Report of a meeting of Czech writers living in Czechoslovakia and
abroad in Cologne.
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