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Jacques

P r é v e r t
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R ů ž o v ý

kůň

V manéži marné lži

růžový kůň tvého smíchu
krouží

A já tam trčím jako zbitÿ

Se smutným bičem reality

postávám mlčky v tichu

V tvém smíchu tolik pravdy je

i&é čtyři pravdy přebije

3

Kytice

Co tedy děláč dítě
s tou kyticí čerství řexaných květin

Co tady’ děláfi dívče
s tou ky ticí květin jež xasohly

Co tady dčláá Ženo
s tou kyticí jež přestává vonět

Co tady děláte paní
s tou kyticí květin jež vadnou

Cekám vítěce dřív než padnou

i

4

Podzim

Uprostřed cesty alejí padl kůn
Listí vadnoucích stromů nan padá

Kaše láska se choulí chladem
a slunce též

5

Paris

at

night

Tři zápalky jedna xa druhou zažehly noc

Ta první abych viděl tvůj obličej vcelku

Ta druhá abych viděl tvé oči
Ta poslední abych viděl tvá ústa
a kolem tma abych to všecko vnímal

kdyř. tě objímám milá
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Pro

tebe

má

1 á s k o

Vydal jsea ae na trh kde prodávají ptáky
A koupil jsax ptáky

Pro tebe
má lásko

Vydal jaao se na trh kdo prodávají kvetiny

A koupil jsem květiny
iro tebe

má lásko

Vydal jsem se na trh kde prodávají staré železo

A koupil jsem okovy

Přetěžké okovy
Pro tebe
má lásko

A pak jsem se vydal na trh kde prodávají otroky
a hledal jsem tě

Avšak tebe jaea nenašel
mé lásko

Pater

noster

Otče náž jenž jsi n« nebesích
xůstan tem
A my pak zůstaneme na své zemi

kttrá je přece jen krásná
se svými tajnostmi Kew Yorku

a také se svými tajnostmi Paříže
jichž si ceníme jako tvé stnté trojice
se svými malými kanály v Ourquu
se svou velkou Čínskou zdí

s tou nádhernou řekou u Ižarlaix
s cucavýci bonbony od Cambrai
s pacifickým oceánem
se dvěma jezírky v Tuileries

so svými hodnými dětmi a &patnými příklady

Oe věcmi divy světa
které jsou

k vidění na této zemi
pro všecky

Kaoikoliv pohlédneš
Podivujícími se divnosti vlastního divu

a ostýchající se přiznat to

jako dívka jež se ostýchá svěřit svou nahotu cizímu pohledu
Se všemi hrůzami strážných ne&těstí světa
kterých jsou spousty

8

Se svými zpustlíky
Se bvk. mi katy a pacholky

Se všemi vládci tohoto světa

S vládci s jejich rádci a jejich zrádci
S rejtary na koních
Se Čtyřmi ročními dobami
S dobou let

S lehkými holkami starými hnusáky

s praporem zatuchlé bídy
na hlavních děl
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N e h o d í

s e

Nehodí se nechat intelektuály
aby si hráli

se aňpalkani

Poněvadž pánové ponechán samému sobě
svít ducha pánové
není vůbec tak skvělý
A sáhy je-li tak sám
jedná svévolně

Btevě se nad jiné
A řečeno velkoduSně: K větěí slávě dělníků
ducha

jedná a neutuchá
Opakuji vám pánové
ponechán samému sobě
svět ducha Činy

dusí
v kočičiny
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Čárka

nad

i

Profesor:
Žáku Hamlete!
žák

Hamlet:

/Vyrušen ze sp-nku/
•••Ano«••Promiňte«Prosím.•• Co se stalo..•

Oč jde... Copak je ...
Profesor:
/Rozhořčen/

Nemůžete říci "zde", jako všichni?

To není možné, vy jste snad stále v oblacích.

Žák

Hamlet:

Být či nebýt v oblacích!

Profesor:

Post! Ne clíte těch skopičin. A časujte
sloveso býtif tak jako všichni.
Chci od vás pouze to*
Žák

Hamlet:

To be•••

Profesor:
Francouzsky, prosím, jako všichni.
žák

Hamlet:

Ano, pane pixífeaore. /Časuje./
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Jsem, či nejsem»
Je i, či nejsi.

Je, či není.
Jsme, čí nejsme...

Profesor:
/Velice rozhořčen./
Člověče, vy vůbec nevíte, čí jotě!

žák

Hamlet:

Fřeaně tak, pane profesore,,

Jsem

"čí" nejsem.

A vůbec, když už je o tom řeč:

"čí* bj?t, "čí* neb^t?
i to je otázka.

Přeložil: L.D.
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Alexandr Kliment

Bod nula

Jeden úspěšný spisovatel se nedávno zmínil, že nevidí
smysl, aby dál psal, že už ani neví, oo by chtěl a měl říct,
o čem psát. Zásadně zároveň zapochyboval o smyslu literatury
a kultury vůbec. Současné umění se zdá být akademické a ne
živé; zůstává daleko ř.a událostmi, které urychlují svůj dra*
matický spád a které rozhodují o našich životech. Dobrá kníž
ka je dneska jako slušný človĎk, zůstává v pozadí, nikoicu ne*
pomůže a nikoho nebaví. Zájem tvrá jen o bazál a pružně fun
guje pouze bulvární konvence, která se na bulváru / doma u
televize / taky jen z konvenční setrvačnosti konzuiaije. Kdo
kde Čeká na nějaké bIovo ? Myšlenku ? Chce někdo něčemu na
slouchat ? Keni nouze o mudrce a funkcionáře. Je nouze o in
stalatéry. Je otázke, jestli jsme se/ nespletli v povolání.
Je skoro jisté, že jsme se měli narodit jinde/
j^j,

V lokále seděla u beru hezká dívka, hudba jistě vyhrávala
k tanci. Pro dívku přišel docela zajímavý chlapec a požádal
ji o tanec. Dívka s níta éla na parket. Tančili spolu a chlapec
dívce začal něco říkat. Dívka ho velmi prosebně a zároveň vel
mi energicky požádala, aby byl zticha, kážete se mnou tančit,
můžete se mnou jít, ale prosím vás, nemluvit I Nemluvit !

Scénka, jak se říká - ze života, přL&la mi na mysl, když
jsem uvažoval, jak odpovědět příteli, který vlastně sni žádnou
odpověi slyšet nechtěl. Jen si upřímně postěžoval na svoji
sklíčenost. Cítil jsem, jak plochá by byla všechna povzbuzující
slova; to přejde, uvidíš, jen piš dál, potřebuješ sl odpoči
nout; cítil jsem, jak opravdu jen akademicky by vyzněla zhuštěná
přednáška o nesporném významu kultury s příklady výraznými
jako světelné obrazy.
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Vidíš přece celá pohoří nestárnoucích soch, věčně kvetoucí pralesy kníh, vidíá proměnlivá mračna obrazů a všude
sní imdba nebo je aspoň pořád k disposici* Je ováara taky
prav«!®, Že je pořád někde válka a hladomor*

Jaká jména ti taám připomínat ? Chceä zalistovat v rejstříku
od Homára až po Igora Stravinského ? Při trošce skromnosti se
mesi milion nezapomenutých titulů vejde 1 tvoje knížkaj s&atává
někde přichystaná pro někoho jako tvoje adresa v telefonním
sezneou velkoměsta* Heklesej na mysli, taád hodně nepřátel a
několik přátel, oba tábory o tobě mluví s respektem* Jsi jeé*
tě živ a ještě na svobodě. Poradím ti, jak prospěšně reformovat
literární ctižádost j na decimální způsob. Stačí, když ti vy*
tisknou deset tisíc exemplářů a když se jich jeden tisíc prodá*
Z toho počtu, když si sto lidí přečte tvoji knížku, můžeě mluvit
o úspěchu, a s nich když deset tvé knize porotami, svítěsíě*
Když si tě jeden jediný «smiluje, budeó moci uvažovat o »vám
štěstí* Tek co ?
Ale někdy stůně i Pán Bůh a nikdo im to nevěří. Pod kilome
trovým ledovcem spí několik stop slavná říěe, kterou už
nikdo do konce světa neobjeví. I gigant fdichel^angel^o si jednou

«»naříká nad svým přeraženým nose®.
V takové porobě a zhnusení
a s chtěním oéšidným a s velkým nebezpečím
\y
zde pro duši tesat ta božská zjevení*••

Bod nula* To je ta těžká hodina lidí, kteří nepracují ve
mzdě, kteří jsou najaty svým vlastním talente®. To je ta těžká
hodina, o které píé® Thomas Mann*

• •• teí je vyčerpán a hotov* Jen to ještě zbývá selhat a vzdát se*
Svoboda - co to znamená ? Snad ne trochu občan
ské důstojnosti před panovnickými trůny ? Zasdá se vám i jen
ve snu, co všechno so duch odváží mínit tím slovem ? ('
Nedovedu tě potěšit, nedovedu tě povzbudit, dovedu ti jen
mlíky porozumět. Jako každý kousek živé hmoty jsi už taky jednou

uneven věčným opotřebováváním a bojíš se obnovovat pouhým opako
váním; ztrácíš původnost; těkáš, jako bys měl špatné svědomí;
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/Hyíeri pftwtoeety přirozený talent se rozmělňuje estetickými
phledyj všechno ni bylo tisíckrát objeveno a tvůj lidskýt ne
lité rá mí osud ti komplikuje každou vitu. Máš být osobní, když
nech сей být necudný ? Stud ti brání říkat pravdu, čistá upří
mnost se jeví urážlivě a co je autentické, když reflektuj ей
každý pocit ? Ctižádost tě chce honit do extravagantních nápadů
a měl bys kalkulovat ae situací, aby ses nedostal úplně mim©.
Sílené myšlenky, dojmy se rozplývají» city jsou mnohoznačné.
Jak psát ? Otázky jsou horšit Jak žít ? Co říot ? Co zamlčet?
A jak trapná a do detailu důsledná je neodbytná každodennost,
která tě pohlcuje v praktických povinnostech. Hle neděláš a
přitom nemáš vteřinku času, aby sis promyslil jediný nápad.
Udiveně si vzpomínáš, že jsi vůbec někdy nědo dokončil. llebo
snad stůněě ? Hlavně se snažíš, aby nikdo nezpozoroval,Že je
ti ták zle.
i

■

,

.

.

■

Je to jako nešťastná láska, fiěkoho to zmůže, někdo se
dokáže regenerovat, Nemluvit J Radši jen tenčit I

A přece oi v tav. moderní epoše nejeden umělec řekl, že
ze svého bodu nula, ze své osobní atvůrčíkrize udělá námět,
Dříve něco naprosto nemožného. Předl sto lety bylo naprosto
nepředstavitelné. Že by se tohle •• nemohu / jsem v konci ech /,
lehnu si do stoky / H, BÍ511, Klaunovy názory /, mohlo stát
předmětem i subjektem románu, případně námětem filmu / Felini,
$ajda /, JeětS když Thomas ížann líčí těžkou hodinu, je si vě
dom spisovatelova poslání a hodnoty, - sám talent je bolest * ,
a jeho Těžká hodina není katastrofou srdce, je to prostě těžká
námaha, která provází hlodáníj tvořit vyčerpáváj tmavěný človSk
nepotřebuje hledat sebe, hledá metodu, jak zvládnout těžký úkol,
těžkou hodinu, a konečně tu cestu nalézá.
V

•••a chopil se pera, - Kehloubat I Je příliš
hluboký, aby směl hloubat! Hesestupovat do ohaosu, alespoň taa
neprodlévat I žýbrí z chaosu, jenž je plnost, povznést k světlu,
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oo je schopné a zralé, aby nabylo tvaru. Behloubat I PracovatI
Vymezit, vyřadit, utvářet, dokončit I x/
Také největší a nejzajímavější román světové litaretury
o vzniku uměleckého díla / Dektor Fsustus / není obrazem
tvůrčí krize, nýbrž obrazem zápasu o kulturní a lidskou eman
cipaci v okamžiku dějinné krize společenské.
Spisovatel vedle nadání a vzdělání potřebuje jeétě jednu
důležitou vlastnost jako Odysseu» nebo Robinson. Tou vlast*
nosí je statečnost. .Jeden z posledních, a ne příliě úspěš
ných pokusů, ;©k zachránit hrdinskou literaturu, podnikl
Heminrway ve Starci a moři. Odysseus bloudil světem, Robin
son se zařídil ngi pustém ostrově. U Hfímingwaye se uflr ryba
sama jeví jako/Tivot a osud, s kterým zápasí rybář. Kafka už
o něco dříve pochopil, že sestup do vlastního nitra se může
odehrát bez symboliky, sle pořád jeétě musel popisovat la
byrint, v n&až Josef K. bloudí} lidský román posunul k tématu
osobní krize nejdál v Proměně.

Současné literatura osobní krize je už rožsáhlá. Jejím
základním rysem je subjektivita, člověk nezmáhá osud, aai
žádný osud netvoří, ani není osudem zničenj problém světa se
stává problémem osobnímj krize je ve nměj moderní Odysseus
bloudí v sobě, moderní Robinson si sám v moři osamělosti
staví svůj vlastní ostrov. Subjektivita moderní prózy je
pySná j jda o mne, o to nejdůležitějóí, jde o mou duál a já
ji BRPtáhuju v nulovém bodě. Hlavním tématem tu je hledání
sebe sama, a proto se tolik potom švindluje s nalezenými vý
chodisky : zmučená duňe se chápe ideologie, náboženství, prorámového cynismu, vrací se k přírodě. A povětšině je vždyc
ky někdo nebo něco v obžalobě. Příčinou krize bývá odhalována
Spatná sociálni báze, zvláčtě traumata v dětství, milostný
partner, režim. Proto zpovědní romány bývají Často nudné a
schematické.

Klimant/Bod nula/b
Kejjednodušší a nej lepší povzbuzení a rada unavenému
příteli by tedy mohla znít takto : Vypiě sám sebe. Tato
rada, toto východisko z nouze a zároveň výchozí bod k po
pisu lidskóho nulového bodu,je také velcai nebezpečná. Ero
zí ztrátou profesionality. Krásné umění, krásné písemnic
tví ustupuje do zpovědnice a do pitevny. Autor ztéci záměr,
pohrdá objednávkou, pídě pro sebe, ne pro Čtenáře. Já sám
jsem záměr, a kupodivu sama sebe pak čtenářům předkládá
ne už jako sebe, ale jako literaturu.
díl^/
Jako velké a krásná ^literatury někdy skutečně také
díla osobní kritické analýzy působí. Je jich uiálo a jsou
neopakovatelná, iie -ůsobí rozpačitě & čtenář se při jejich
četbě nemusí červenat. Odkud pramení jejich přesvědčivost ?
Z bolesti, kterou vyjadřují.

Literatura osobní krize, když je opravdová, působí
soucit.

Li terc tura nrohitektomicka, literatura osobního
úsilí, přináší nový objev a radost.
Keni nravda, ic nulový bod je možné překonat jen tak,
že ho popisu. Eadaný autor se prostě může pustit do práce,
která se ho bude vždycky osobně týkat, ale která na jeho
subjektu nebude záviset, i kdyby měl duěi, jak se říká
nadranc.

Že je to mcžné, dokazují naši milí kladkové. Neříkám,
že se od nich někdo má učit; nebyli to učitelé, byli to
spisovatelé.

" A bylo dokončeno to dílo utrpení. Nestalo
se snad dílem dobrým, ale bylo dokončeno. A kdyi
bylo ^končeno, hle, tu bylo i dobrá. A z jeho
duše, z hloubky a z myalenkyý zápasech vzni
kala nová díla, znivé a třpytné útvary, jež
posvátným tvarem dávaly zázračně tuělt svůj
nekonečný domov, jakoV lastuře čumí moře,
z. něhož byla vylovena. h

Co se stalo v blázinci

Červen

Je červen, bláznivý

měsíc# Po nebi se ženou bílá, bílá oblaka,

každý má v sobě zárodek bouře, ale ta nevyělehne® UŽ kolikátý den

slunce pichlavě pálí a vzduch je čistý a třpytivý jako v Africe®

Ležím na břiše na žulovém kameni, voda bíle
ří a opět vyplouvá

přepadá, bíle se va#

černozelená, živá, čistá® Vítr občas zvedne

mrak bílé mlhy a chrstne

ho na mne, aby mne osvěžil® Dívám se,

jak se řeka za vodopádem

měkce urovnává, jak tiěe plyne dál a

jak

z ní u okrajů vyplavávají zelené vlasy říčních vil a bíle

kvetou® A hledím dál do údolí, kde vítr obrací listy do stříbrná

a pokouší se vysvléct panny olše ze sukní® A borový les suše voní
a modré vážky nedočkavě třesou křídly a Šípková růže visí těsně

nad hladinou® Přišla jsem sem polem kvetoucího žita, vonělo mdle

a plodně a

ue

cesty, pod bílými kmeny bříz s natřásavými koruna«»

mi, kvetou lupiny a

hořkosladce

voní® ,e červen, můj oblíbený,

bouřlivý. Mám ráda nepolehlost trávy? • nepoužité

říční břehy a

lesy, kam ještě nevstoupili houbaři® Pacienti hledají houby v roj

nici, pročešou les, vypadají jako by sbírali miny, ale v lese
přece nezbyde ani houbička®
Ponořím tělo do 6tudené vody, kůže pálí, ale po několika

tempech přestane a plavu pak kilometr i dálo wa březích nikde nik
kdo nesedí, jsem sama na jezeře®
A zase ležím na zádech a dívám se, jak se bílé mraky spojují

p

zase rozpojují, vidím nahého muže a nahou ženu ,jak se k sobě

nezadržitelně blíží, jak se objali a prolnuli v jeden velký mrak,

z něhož se náhle jako předzvěst bouře klube

embryo# rychle mhou«»

řím oči, jako bych nic neviděla, ale pak přece zapátrám, jestli x
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se na nebi neděje něco jiného, potěšitelného* A děje se* Vysoko
tam krouží dva dravci, každý obletuje svůj kruh, kruhy se na jednom

místě dotýkají a je to osmička, krásně si plachtí v modrém, jiskří
cím vzduchu, když tu náhle jeden toho má dost, vylétne z kruhu a
v tečně letí přímo do slunce. Sruhý vykružuje dál* Zavřela jsem

oči, abych už neviděla mim jak se dravci rozcházejí, abych slyšela jen hukot vody a čichala její čistou vůni*
Samota se mi líbí* Mevím, jestli je to proto, že vím, že zas

budu muset

být s lidmi v těsné blízkosti, anebo se ©i

už zalí

bila úplně* Možná bych mohla být už týdny, anebo i měsíce sama

a občas jen zajít na kus řeči do blázince* Promluvit s panem Ka
rafiátem, který kdysi býval hospodským a řezníkem a teň je Jáno*•

šikem. Volá po pomstě a spravedlivosti, ale nikdo ho neposlouchá*

Pořád vyplazuje ziqj jazyk , tak ho nezvali
Paní

sociální musela

ani do volební místnosti

už k 1* dubnu odevzdat seznamy a pak ce

lý duben a květen vyškrtávat zemřelé a propuštěné a připisovat

příjmy* Sestřičky

zatím chystaly kalhoty , košile a sukně, ale

pořád se něčeho nedostávalo , zvláště do Šířky a délky. Sestřička
staniční udělala generální zkoušku,ale když viděla pacienty stát
v řadě, spráskla nad nimi ruce. " xro Ježíše ^rista, zahořekovala,
V*.

kluci, vy vypadáte!" A a ženskýma to bylo ještě horší* Na oddě

lení

není zrcadlo, aby snad některou nenapilo podřezat si Žíly,

ale jim je to stejně jedno* Proto tu jsou, aby jim to bylo. Pa

ní Marešová

má strach, Že nebude umět volit, tak ji sestřička mu

sí uklidnit, že bude. Že je to lehké*
V noci, jižně teplé, ze tmy svítí kopretiny* Kdybych měla za

hradu, nasázela bych tam samé

bílé květiny, aby zahrada v noci

svítila. Také pivoňky s těžkými hlavami, nažloutlé jako pravá sme

tana, když tiše stoupala v hliněných hrncích ode dna vzhůru* Ba
bočka paví oko se jí dotkla

křídlem a byla ztracená. Plavala pak

3
jsem občas

nahoře jako secesní ňperk,

proštouchla usazeninu
s*

*

prstem

a olízla hc.

Díra se pak nechtěla dlouho

zacelit a

s tím měla starost» Áenkrát Jsem také ještě nevěděla, že pivoňky
jsou jedovaté»

Snad týden se už chystá na bouřku, pořád s ní počítám, ale
ona jen obchází, šedá a brumlavá jako bláznivá babka, která běhá

kolem po lesích» Občas ji člověk zahlédne mezi stromy, ale než si
ji stačí prohlédnout, učiní se

neviditelnou» Jednou jsem do ní

vrazila, když seděla v hnědých hadeech

v borůvčí, nehybná jako

pařez* Z vyhublého obličeje jí zářily dvě rozpité oči, modré jako
zvonečky, ^eatlijSak také jednou nebudu straáit po lesích. Budu mít

možná chaloupku na můří nožce

a kdo se mi nelíbí, at zkamení»

Honzíček se mne drží, cítím v dlani jeho teplou, malou ruku a ptá

se:
• Jak se narodí čarodějnice? V porodnici?

• Asi jo, dpověděla jsem

• A narodí se

váhavě,

zase jen čarodějnici, nebo i normální mamince?

• Může sg narodit komukoli, ale hned se to

třeba nepozná, Z kuž-

dé holky může být čarodějnice,
• A jsem já čaroděj? ptá se Honzíček a upře na mne oči modré

jako zvonečky,
• Kdo ví, co z tebe bude,
• Já myslím, že nejsem, řekl a podíval se dolů na

své krátké,

statné tělíčko. Mám čisté Šaty, tak co,

uouřka dnes zase nebyla, ale zato celý den hráli do místního
rozhlasu, Pacienti óli jako procesí

do volební místnosti, ochra

ňováni sestřičkami, které byly rozčilené. Však bylo také proč,
y
acient Moulík zpozoroval, že má občanský průkaz a civilní obleT*
v n
Čení a už je za horama. Odvolil,utekl a dosud ho nechytli, uo
b ním bude, nevím,
Eda Kriseová

2i

Zde tento vetchý,klnoucí je Bůh

Naposledy jsem osel

o

poezii Barle íiktcnce před Čtrnácti

lety.Neyříliř vlídně.Iři vři úctě k jeho nesporně už tehdy suverénní

zní.loEti básnického řemefila,při vSech osobních sympatiích,vždycky se
ml zdálo,Že jeho poezie vzniká studenou cestou.Tady básník - tady jeho

záměr - é čtenář costlvé pečlivě vypracovaný výsledek cílevědomé práce.
Je to chvályhodné,jenomže poezie ci musí vysloužit něco víc,než jenom
chválu.A tak ee mí do posledních petličních knížek Karle Siktance

chtělo i nechtělo,protože jako každý druhý nerad říkám kamarádům,co by
je zarmoutilo,ba nerad si to vůbec o nich myslím - až jsem nakonec
přece jenom pohlédl na první etránku - a hned první verše ni pohnuly

žlučí:"Tady tc zem,/to je srdeční krajina světa./Tady to bolí,jak by
Zř.mrzala/krev./Lesy tu rostou do nebe./Všck mají spřesekaná léta./

Takže se nestrachuj,má hvČEdo/ve hvčsdáchl/Let! Já ti ohlídám/dřívíčko/
*
na rakev!"
řrokristepána,vždyí to není prsvds a nikdy to pravda nebyla!

Tady ta země nikdy nebyla*srdeČní krajinou světa”,ba ani pupkem Evčta,
nikdy nebyla ničím mimořádná,ani krásou,ani utrpením,dějiny se valí

přes Lidi vžude stejně krůtě,všude jsou zpřesekaná léta £ kam se podí
váš, vfiude národy,které přežily evou velikost,jděte mi už na horoucí

skálu

e

tím tragickým,patetickým,naří ha vým Češstvím,no ano,upálili nám

Huse,popravili české pány/kteří,tužím,byli převážně Němci/,vyhnali
Komenského,přinutili poddané ke změně víry e tudíž k "Životu ve lži”,

ano,je to v&echno strážně smutné a k neuvěření ee to podobá dneční

siturci/to vědí i FUtoři,co mohou publikovrt,r trky z toho těží/,ano.
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jako tenkrát JiJeme v dob8,v níž se nejlíp daří Sejdířftm,oportunÍBtfim
a kořistníkům,ale to se děje vesměs po celém světě a není žádný důvod
vidět v tom české specifikum.České specifikum je seto neuetálý údiv
nad tím,že to tak je,ty křiky,pláče a nářky Koruny české,to trochu už
dětinské setrvávání na dávném,osudném,úctyhodném omylu Jana husa,že
elovo pravdy stačí vyřknout,aby je uznali e sklonili se před ním moc

ní tohoto svitaj e kdy? se znovu a znovu přesvědčujeme,Se to tak není,

pateticky zapláčeme b odcházíme na evc chrtičiry r zahrádky,kde nám už

v podEtetě nevadí,žé nežitím odnárodňujou nnše děti,nyní prostřednistvíc
domácího jazyka,Je tomu svou lhostejností a podělanoztí nahráváme atd,
atd.I&k jsem se rozčílil c na tom trvám,ňe myšlenka,vyslovená v oněch

verších je neprevdivá - jenomže když joom Siktancovu báseň dočetl,
ejistil

jsem,že to už autor vlastní ví také

e

že knížka "T^nec Smrti

aneb Ještě Pámbu neumřel"/1974-75/ je právř o tom,e če je to vůbec

jiný SiktEnc,než býval před lety.
"Tanec Smrti’’ je dramatická skladba o deseti obrazech a je

denácti intermezzech se Smrtí a chórem,otevřená a uzavřená komentářem
vypravěče.I>o deseti obrrzů je rozložena bilance stavu světa,plného

úzkosti a násilí a zmárnených nadějí.Intermezza s chórem vytvářejí kon-

trapunktickou,ironickou rovinu všedního,smrtelného Živote a jeho suro
vostí a vulgárností,Kompoziční konstrukci odpovídají jazykové roviny*
z r.ichž vyrůstá i íiktancove metafora.V samých základech je vesnice,

napůl zemědělská,napůl dělnická.Zkušenosti z obou prostředí se slily

ve zvláštní celek,v nímž je ještě živý cit pro přírodní dění,ale
i spíš už proletářský zážitek lidské sůliderity/kde je jí dnes konec?/.

Odtud pocházejí šiktancovy Šťavnaté "zvířecí* metafory s králíky,ov
cemi, koníčky, kohouty, jakož i senem,peřím atd.Ftd.,ale zas také hovo

rová řeč,chlapské přátelství,drsné výroky,poezie venkovských kapel
a funusů.Do tohoto básníkova*rodového’' vybavení ee mísí Intelektuální
a literární inspirece,v první řadě romantická e obrozenecká,ale i bc-

2ó
*

5

rotní.Metnforiks z této literární a intelektuální inspirace převažuje

v základních obrazech skladby,které se týkají božského konání,kdežto
hovorová řeč & lidová metaforika ani v intermezzech.Toto rozlifiení dvou

rovin se týká i práce s rytmem p. rýmem.Intermezza Jbou psána jednoduchým,

písňovým trochejem & daktyle® s pravidelným rýmem a bývají zekončena re
frénem.Bytmická i rýmová struktura základní linie je mnohem složitější,
pr videlnosT rytmu i rýmu je narušována,jednotlivé ver&e zvýrszňovány
tím,že přerušují plynulý tok odlišným rytmem i grafickou úpravou.Kromě

toho pracuje áiktanc ježte se zvukomalebnými efekty.Irozkoumat všechny

tyto tvárné prostředky a jejich vztahy je ovšem nad možnosti recenze,
ale už pouhý přehled ukazuje,Že pokud jde o umění kompozice a využití
různých formálních postupů má u nás Slátáno sotva konkurenci.Ale tohle

umři uř dávno.

V "Tanci ámrti" se Karel Siktanc poprvé propracovává až k ne
gaci patosu,i svého vlastního,poprvé sestupuje až na dno jistot,které
v .■ eho poezii hrály velkou roli.Všemohoucím v této knížce není Bůh,ale

Smrt.Bůh je slepý,bezbranný,klnoucí.I jeho sny přadvídají katastrofu,

zmítá se v pochybnostech o hodnotě svého díla."Kde ten strom,ten padne/
na bidýlko v kleci!/kde z těch metel stanou Šibeniční kůly!"..."Kouří
čaj.//.A stařec zalká./leboí napadne ho,/že co zrnilo váno, darmo proklína-

ti.//£fc to všecko dole/dle obrazu jeho."..."Teň už ví,//že věemohouc-

nost,/co kdy přežít chtěla,/ssmc. sobě Kroutí na výsostech smyčku."
V devíti obrazech Bůh přebývá v Čechách,v posledním dílu přichází gra
dace! Bůh zaklíná svět."Zde tento vetchý,kinoucí je Bůh.//Zde tato

Ihářství,/jež se dějí,//jsou sudby lidstva./ ,gnus Lei!"XM Konečně oslo

vuje ještě nepojmenovanou bud ucnost:"Co sl počnem//nekřt&ňátko?/ Co
s tou marno^ocí,/jíž tu sotva komu ještě zapotřebí.//Chceš ji? kísto

jménaí/Eraj si ve dne,v noci."... "Hlibuj ráj.//Však hrom co snítku-/
bij s pánboftí láBkoul/Bij ji mezi oči! Bij po březím bří£ku!//Čubku

zsni.Co vkleče/před krysaří cháskou//po kolenou stébel/lcze k evýmu

křížku. "..."Meten, co klečí,zoufá si,je Bůh.//Me ti,co Bohem/býti
chtějí,//porcují páva./Agnus Dei!"
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Odpusťme básnikovi omšelou "krysafí chásku* a nedejme se

příliš mýlit Pánembohem- v základní linii jde o krach jednoho řádu,
který chtěl být nositelem pozitivního principu.Smrt v něm měla být

jenom vstupní branou k novému životu,mravnost,láska k Bohu a k bliž-

nírov poukázkou na věčnou,bohužel příliř hypotetickou blaženost.Jenomže

sebelépe vymyšlené koncepce většinou neobstojí před realitou.Vzkříšení

se nekoná,v rozměru lidského osudu vládne Smrt:"2ezlo pod břichem, jde
od vsi/ke vsi Žena všemohoucí/e muže počítá,co by ei troufali./Beboí
jí dnrmo neříkájí//Smrt."Jejím morálním principem není ovšem spravedl

nost,nýbrž rovnost.Bere bez vyjímekifalešného proroka,kata,demagoga,

herce,děvku, fída,generále,soudce,kněze,ale také mledého sebevraha, •
který se na prosteEt veřejně upálil,a čeká nakonec i básníka.Všechny

ty smrti komentuje s hněvem i trochou sentimentálního cynismu lidový
chór é před jeho věcným pohledem na Život a smrt se odhaluje faleš
veškerého pctosu.Vře je přesně,bez příkras pojmenováno,ani verše ne

obstojí: "K?m jsi ee ta hnal/oo ráno?/CoB to zpíVGl,/marjápanno-/cos

to křičel hluchéjm koním,/hluchéjm kočím u hIrvy?...Sněd tu někde/

uložený/ty tvý písně,/to tvý klení...Běda synům,co svý otce/ani pro
klít nesvedou!" < další surové účtování s nevědorným,nadšeným opti

mismem šiktancovy/i mé/ generace,pád téměř k nule:"Tak sem jak v dět

ství u pravěké skály/tře kámen o kámen..-a větří u psích děr/svých
trhlých básníků,/jak přeříti//svou smrt.*

•řro oět ran blázna krále"z r.1978 je pětidílná skladba na
téma básník-svět a fakta ze Života K.H.Háchy dávají básni osnovu^

Ľ Jiktance se už jednou objevilo máchovské téma v knížce Kebožka Smrt

/ 1963/-"I*ohřeb koncipienta Káchy’.Co tu stále stejně-a nejenom Karla

Siktsnce-přitahuje a vzrušuje,je samozřejmě napětí mezi básníkem

a dobou,básníkem a člověkem,básníkem a okolim,které ho obklopovalo.
Romantický svět běsů,duchů,přírodních sil a vzpoury proti autoritám

a dobová realita,společnost,která se snaží udržet svou selankovitou
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uzavřenost 1 za cenu přetvářky a lži, to je skutečně nepřátelEtví na život a n- smrt,v němž se trvale nedá žít, i když je básník ochoten obě
tovat v každodenním životě většinu toho,co jeho současníci cení,Ea vnitř-

svobodu,kterou pokládají z- bláznovství.“Češte

eí

mě./AÍsi zchudnu.//

žádám jen .tu jednu studnu,/kde spí krev/e střelný kvítí“...“Derte si

ag./ÄÍei zmrzám.//žádám jen ten schůdek

muce.“...“Klejte

eí

k slzám,/co tu zbyl/po boží

mě./.'.tsi sinám.//žádám na truc nejít jinam./Chci své

psy./A chci Bvé vlky.“Těžko se zbavit pocitu,že Máchova náhodná,předčas
ná smrt byla jakýmsi předurčením,vyjádřením tendence,která byla v řádu

jeho oEudu

e

díla.Ale je to zároveň i obecný,“věčný* problém génie,který

zcela zákonitě a v každé době směřuje k absolutním hodnotám,řečeno s Má
chou “hledá to,o Čem ví,Že není“.Jak raá vyjít

bs

svými současníky,kteří

se takřka do jednoho starají celý život o docele jiné věci c jeho úpění
pokládají zc křik bláznův? J<'k k tomu přijdou,aby je zneklidňoval? Touha
tázajícího se génia otřást jejich hovnivými jistotami je stejně velká

a někdy zlá,jeko jejich touha zr.ičit jeho tázání.A je to tr.k dodneška.
Karel šiktanc byl vždycky v dobrém Elova smyslu básníkem své

doby,myslel a cítil jako mysleli p cítili mnozí jeho současníci.Když

psal v r.196C rvou Patetickou,jist* osobně včřil v pozitivní smysl nasa
zení dělnických milicí v únoru 1948.Jistě tehdy cítil tsk.jak to napsal,
a proto jeho skladba nevyvolává ani dnez úsměšek,ale lítost.Nepochybně
chtěl své lidové hrdiny oddělit od svinstev,která se vlastně jejich

jménem,ale bez jejich vůle děla v padesátých letech.Nepochybně chtěl
oddělit i sám sebe ? bvou komunistickou generaci,která pořád ještě ne
mohla do důsledků pochopit,cc se ve skutečnosti stalo.Dokonce ani po

dvacátém ejezdu-kdy všichni a úlevou přijtli vysvětlení,jež,jak se uká
zalo,bylo velice povrchní a hlavně elibistické-dokonce ani v r.1968,

který konečně měl přinést činy,směřující k mravní obrodě,ale nakonec
byl bohužel jenom novým důkazem naprosté nevědomosti nebo nepochopitelné
...bezstarostnosti českého intelektuáls.Obé poslední knížky Karla filktance
ukazují,že teprve teS to konečně došlo a dolehlo.“Tanec Smrti“ je bázeň
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hněvu s zoufalství»bezpochyby Jedna r největších českých básní sedm

desátých 1et.Žiktoncova poezie v ní nesporně dorostla k novému rozměru,
k bolestné ironii a sebeironii,k smrtelné úckosti,vyrůstající

e

poznání

skutečného stavu vecí,k beznaději,která bývá prvním předpokladem nové

naděje,naděje bez iluzí.

Jan Trefulka

I

Filmové řostřižlny
Pátý fflřsíc v pražském kin? Pasáž běží premiéra Ven*lových r* Hrabalových Postřižin. Po většinu té doby byla
představení vyprodaná, to jist? je ne současný český
film úspěch zoeln nevídaný.
Menzel, jak známo »nesáhl po hrabnlovské látce po
prvé» práv? Ostře slcitované vlaky byly až dosud jeho nej
lepším filmem. Hezi nimi a Postřižinaml uplynulo cveesn
dlouhých patnáct let.
Rád bych nazval Fostřiziny dílem zralým tak, jako
se dá nazvet zralým třeba Ptlliniho řmrcord Cspolečné
cb&nia fílmiin! Je ^utobiogrefické vzpomínání ne, dětství),
ale nepřipadá mi^slovo výstižné, p-ostřitiny jsou sluš
ný film. Zručný a řemeslní dohře vyvedený, chybí ^im však
to, co řemeslo povyšuje na umění, co Hrabslovu prosu po
vyšuje nač tížnou literaturu.
Fřevádřt hrabalovský svět figurek, absurdit, bana
lit p„ nFÓséEck do filmové řeči je jictr nesnadné. Kouzlo
jeho figurek tkví obvykle v řeči, v jejich nezřízeném
prášilo vs tví Či pátitolství, ve vršení barvitých či dokon
ce bR-rviotiEKOvých scén - nic z toho nevyzní v řeči fil
mu. Tam, kde se hlede odpovídající obratové vyjádření,
aoohází často k posunu. Ze surrealistického obratu Ee stá
vá crpjiy scénka anebo plakátová, banalita. (Myslím, že na
snahu oc nejdoslovntJi převést hrsbalcvskou aftSUřňltu do
obřežu doplatil před lety Bert ve svých krátkometrážních
Sběrných sftrůvosteoh). Figurky, které jsou charakterizo
vány žvaň Ivo stí namísto akcí (Strýc Pepin) působí ststioky. (Slyšel jsem mnohokrát stížnost, že Hanzlík řepina
nezahral, alf co vlastně měl hrát?) Velkolepá pesát li
terární předlohy (scén»,kdy hrdinka lese na tovární'Ko
mín, tento počin, Jenž symbolizuje odvahu a zároveň je
tásnivou bláznivinou) dopadne ve filmu teatrálně, ne—li
dokonoe trapně (když na komín tak na komín,charakterizu
je svůj Čin - nejspíše pro nosorožce - hrdinka.) /utoři
cítí,Jak té Boénč se nedostává poezie, jak jí chybí dal
ší rozměr a vypomůžou si tedy opět útěkem do crazy.
Nepříliš dobře to dopadlo s poselstvím díla. Hraba*
lovský světový názor vyznává zážitek, jeho úplnost. Tea
Žít, ta8 milovat, teo pít, teň pracovat. Jeho hrdinové
jsou hrdinové okamžiku a prožitku. Trochu gpgci, trochu
podivíni sle vždycky autentické bytosti (takový prává je
v literární předloze strýc Pepin). Tento původní hrabalovský patos se ve filmu ztrácí na úkor doboví žánrového
obrázku, v nčm£ se kříží nostalgie po starém dobrém Ra
kousku s rádoby sociální kritickým pohledem ne ony časy.
Zvláštní spojení poetičnosti, bláznivosti, odvahy, něhy
a brutality, které charakterizují hlavní hrdinku ve fil
mu nezní přesvědčivě, překrývá je zmíněna nostalgičnost
žánrových soén a detailů. Jako by život se tu měnil jen
na gesto Či ilustraci života. Mám obavu, te film vděčí
za svou mimořádnou popularitu právě tomu dojímavému ohléd
nutí do časů, v nichž se dobře Jedlo, pilo dobře vychla
zené pivo, v nichž se krásné paní šplouchaly nahé v pivo
varské kádi, v nichž lidi uváděl do vytření rozhlasový
přijímač,fosforeskujíoí trubice a patentní navlékač jehel
a kdy jediné schůze pořádala správní rada.
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Pohlednice
Blkdy jsem nusbfrsl pohlednice a ani nepatřím nesl ty,
co vylemou či se dají vytáhnout na nijakou horu a na psali
svého činu odešlou všem snámým barevnou kartička přeno£ené
hory. KiománF čas od času i já potřebuj« к nijakí hory neho
doliny poslat vakaa na pohlednici, д protože se domnívám, Ke
vstah k adresátovi člověk vyjadřuje nejen slovy na rubu, ale
i výbřrera líce, aačínáa se v trafice probírat kupou nahíже»
nýoh pohlednic a rvolna ní sanáhá ao ufais tví.
Nevin, kdo si to vymyslel, ale sfejmí i pohlednice hýla
nařasena do oblasti propagace a afcitace, má vychovávat oasy.
£ čemu? iby b^ly radostné, spokojené a obdivovaly se budova
telským úspěchům,sportovietis, tovární* komínům a sídlištím.
1’okud možno všemu najednou, a tak už téměř vymisely s prode
je nejen podohlsny chrámů, radnic, námčstí, paláců, památných
budov, kašen starých stromů, hradů,dikadel £1 přírodních pa—
mátek, ale vůbec pohlednic, na nichž by byl řádné vyveden je
den jediní motiv. Můžeme si koupit jen nesourodou montáž mi»
niobrášků proloženou a m&rámovanou ornamenty a popisem místa«
OÍAGIOVICtj Průmyslová část (a krásně kouřícími komíny)r Míst»
ský stadión (majitel lupy můie «jistit, že právě probíhá *»
tletický sávod), pneumatlkárna Rudý říjen, Koupališti, Park
s fontánou (fontánu jsem peiuooi lupy objevil, bem lupy je do
bře patrno v posadí sídliště se samoobsluhou), všechno na jed
né kartičce, kdo uvidí,ihned uvěří v nesadržitelný krok nové
doby. GOWľSáLDQV /abychom sůstali v kraji/ hábími tuto mícha—
nici: Káměstí práoe, Obchodní dům Prior s Interhotelem Mosk
va, tvřtinovou ví «dobu aa Kární stí Práce, Rivadlo pracujících
a KHV. Všechno proloženo rudjmi (jakými jinými) pruhy. IBIOХОь£ nám mase pomůže přiblížit montáž dvou horských hotelů,
jedné hory, Tčlo výchovného střediska, dvou pohledů na místa.
£ tímto šesti miaipohledům jsou přidány* Kruhový výsek mapy
Krkonoš, tři svétženiny sněhových vloček a nápisttrkonoče,
larraohov, Rokytnice n. .ix.. Ido má s sebou mikroskop, do~ sví во o Irkonočíoh málem vřechno,postrádat může nanejvýš
jen karikaturu Xýbrcoula.
X tak si nakonec vyberu pohlednici dobrmana anebo anglic
kého chrta. Js to aspoň poctivý portrét psa a není po stranách
doplněn ani pro tritia kočky,oni psí boudou ani sochami
Šaltána a Tyrlk.
ik

Ludvík Vaculíkt

Fejeton
/po operaci/

Z hory, к obilí a ж potoka Bel nčkdy veliký divný smutek. Sivot

®i sliboval samé včední věci a nevěděl Jsem, Jek se Jim vyhnout. Kdy

bych byl opravdu hodný, Jak něčí chtěli, vkolejil bych se Jenom do
způsobů, Jaké Jsem viděl kolem. I lidé, kteří měli hodni, měli Jenom

to, co Já bych nechtěl bývali nechtěl Jsem krávy, prasata, hnojný dvůr,

vlčí mák n® reál a chrpu v obilí, Jež se mi tak líbí. Rolničit a hos

podařit, to by mř bavilo snad teprv te3, po operaci. Bylo mi Jasné,

když Jeem pohlédl na spolužáka, že t něho nebude nic Jiného, než Čím
Je Jeho tetinek. Ten sákl adrií byt, který Jsem o třicet roků později
ctil a dokonce opíval, mě pravůbec nelákali Zdáli se mi vžichni Jaksi
lakomí, zotročení a nadobro ohraničení.

Já, ns rozdíl od našeho tety, pásal Jsem kozy extenzívnej žli
jsme, ony a Já, kam nás nohy nesly, a co ei кожу urvaly, to měly. Káé

tata chtčl e představoval ei, abych pásal intenzívně Jak on: vleze se
do lížiny mezi zbožím a hrázou /to Je pás křoví ohraničující polnosti/,

potichu a aby nás nikdo neviděl, a kozám oe paža přímo servíruje к hu

bám, ohýbáme vrcholové výhony keřů, strháváme pro ně nejbujnčjří vět
voví. Jdou domů Jak buben. Tetu prostí bavilo napásat kozy, proto Je

do pole vedl, proto s nimi byl. Ale Já? Gde mne nikdo nemohl čekat, že

pôjdu e kozami výhradně pro jejich dobro, muselo se naopak počítat /a
ony no to byly u mne už zvyklé/, že ei budeme každý víceméně dělat, co
ho baví. Mě bevilo Číst, kreslit, stavět přehrady na poteku, hrát kar

ty a ogary, klást oheň, honit ее a přepadat e kamarády.
Kozy mívali Jame dvě. Starčí, ajna, určovala

cmřr a tempo. Ovlá

dal Jeem Ji nadálku hlesem nebo kamením. Byla přehnaná. Když Jsem s ní
pořád zápasil a bojoval, bral Joe® ji partnersky za stvoření rovnomocné as mnou. Byla náladová, mařená, zkušená. To nebylo Jakéai zvíře. Dí

val Jeem ae do jejích očí a obdélníkovltýml zřítelnicemi a myslel sii

Kdo ty Jsi? Ale kozo nevydrží dívat вс človčku do očí, po dvou vteřinách
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ěkubne hlavou, vysmýkne ве z objetí a uteCe.

Cítil Jsem někdy takový cmutek к polí, z potoka nebo ж hory, C®
Jsem pod Bědou oblohou zatoužil, ebyeme se s kozama riflí rádi, neutí

kali si, nehněvali Jeden druhého, neházeli po sobě kamením, drželi se

blízko eebe a potom bok po boku ČI i bílým chodníčkem útulně večer domú.
Ale kozy nemají, Jeětě Jaem neměl příleEitost vyslovit ее o tom, kozy

nemají cit ani esysl pro cit a nic citového. TeS nevím, Či se mi podaří
vyjádřit ее, nechce se mi do tok eložlté věci, celé mě to dopaluje, Jsem

nervózní a nechce se mi, ale přinutím co k přesné stručnosti; koza nemá

citu. Kemá ho ani tolik со рев, ani kočka, ba ani kůn. Stalo ее kolikrát,

napasená koza si spokojeně lebka do etínu pod stromem, obrázek tak milý
a přitažlivý, že Jsem - ne Jednou! - Sol blíž, abych ei k ní lehl a slo
žil hlavu na její bruch, ona včak hned vstávala, ® když se mi někdy po
dařilo doetihnout Ji včas я přidržet na zemi, mučel Jsem Ji držet už

pořád násilím. Kechtčl Jsem nic než ležet v trávě vedle ní, cítil Jsem

k ní něžnost, vždyl Jene spolu byli denně, myslel Jsem tedy, že Jsem Jí

blízký Jak ona mni. Když Jcem Ji tedy objel kolem člachovité vzdorné
žije, obrátil k sobě její pěknou, milou a uřlechtilou tvář ® naléhavě

hleděl do jejích očí, ňkubala hlavou, napínala se, a když Jsem nepovo
lil, vetala aspoň na zadní nohy, takže Jsem Ji z lásky div JeřtČ ne

zralá til.
A to Je ten případ citové neprůbojnoeti objektu, Jeho nedosažitel

nosti a marnosti xi veškerého úmyslu a namáhání. Žádným způsobem nedo
stane se člověk blíž k Jiné živé bytosti, nemá-li ona stejnou potřebu ®

snahu. Jenom o málo později přesně totéž zakusil Jeem e přednostovou

dcerou. Když re mi podařilo nastrojit události tak, abych Ji potkal,

mluvil в ní, a Jednou za pomoci důvtipného učitele hry n® housle zůstal
Jsem в ní celou hodinu ve třídě sám, bylo to na nic. Mně bylo patnáct
roků, Jí Jenom třináct, nerozuměli Jeme si tedy ani slovo a nesložili
Jame se k eobě ani nevinným pohledem. Jako když konečně vylovíte krás-
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uou touženou rybu, leží mdle ve va2í ruce, a co 0 ní. Kátc-li Ji
trožku rádi /mág mS aspoň trožku rád?/, saajoxřejmř Ji xae pustíte do

její vody. A tak vaóe láska k vitálně bytostí na svět® naplní ee tím

usmířeni neveselém spůsobemi nechat být a žít. Nechtít snad už nic.
Tedy takto já teď asi budu psát už pořád. Tak blbě. Můj soused

v lavici, František Talafa, po mní často chtll, abych mu napsal sloh,
pro mř prý to nic není, xatímco pro ního Je to těžká dřina, protože

on prj nemá na to tady takovú žilu, a ukáxal si pod koleno. Bojím ee
a myslím ei, že te3 už Ji nemám ani Já.

/Červen 1981/

