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Čas jako trvání a jako prázdnota
Václav Černý
Je tu tedy otázka o povaze času. O kterém to času je řeč? Já znám přinejmen
ším dva.
Ten první bvch nazval časem - t r v á n í m . Je tojediný čas. o kterém stojí za to
mluvit, je to čas živý a plný. Jeho nehmatatelnou a nevnímatelnoupovahu vám
nejlépe znázorním a ozřejmím fyzickou metaforou, obrazem toku proudící ře
k r. Plyne, upíývá jako čas. Její tok je od pramene až po ústí nepřetržitý jako běh
času. V kterémkoli místě toku se do řeky ponoříš, omývají tě na něm všechny
její vlny od samého počátku, i ta první, nejmenšía základní vlnka je přítomna,
ačkoliv ji nerozeznáš od ostatních, neboť s nimi splynula, narostla o vody přít ti
ků. a tak tomu bude až k ústí zmohulnělého toku: stejně je tomu s časem, jeho
počátek je obsažen i v jeho konci, celá minulost je zahrnuta v jeho přítomnosti,
nic se neztratilo, a přítomnost, která si vtělila celou minulost, se ustavičně, ne
přetržitě a plynule stává budoucností, stále bohatší a plnější. Tomu se právě
říká, že čas trvá, a znamená to. že narůstá, a růstem bohatne, zraje, umocňu
je se a stává plodným. Ano. plodným a tvůrčím, neboť právě proto, že minu
lost v ní trvá v přítomnosti i v budoucnosti, řeka se od jisté chvíle svého trváni
stává schopnou nést lodi a zavlažoval i zúrodňoval širé okolí: zmohutněla k
tvůrčímu dílu, k službě člověku. Podnikněme podél reky cestu od pramenů az
k ústi: v kterémkoliv okamžiku zůstávají před námi její lok. směr, bohatství,
moc, dílo věcmi nepředvídatelnými a neurčenými, krom všeobecných odhadů
přirozených možností. / v trvajícím čase existuje tato skutečnost neurčenosti
a nevypočilalelnosti. spojená s představou myslitelných nových tvarů, v něž čas
vyústil a jež zanechal na okraji svého proudu: této nepředvidatelnosti říkáme
svoboda, a tato svoboda je podmínkou, aby se čas ukládal v podoby nové a no
vé. aby vynalézal, aby byl tvůrčí.
Živý čas je tedy trváni, souvislé pokračováni minulosti v přítomném a je
jich sjednocení vrůstání do neexistujícího. Je nepřetržitá seberealizace ustavič
ným vynalézáním nového, je svobodná tvorba. Ozřejměmesito
na procesu vzniku lidské osobnosti v životním čase: osobnost není přece leč
summa a koncentrace veškeré osobní životní historie, celé prožité osobno zku
šenosti, tvořivě ztvárněné svobodnou reflexi. Jen lakový čas reálně pokračuje,
je pokrokem. Ča.v. /e/zř netrvá a svobodně netvoří, není nic; je čiré vi prazdňování. rozpad skutečnosti, smrt života a všeho smyslu. Ten čas nezra
j e , pouze stárne. Je to vychrtlý, neplodný přízrak živého času. Nazval bych
jej časem - délkou, nebo časem - mírou. Také tento čas bych vám chtěl
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nějak znázornit, a nenalézáni přesnější obraz než geometrický: Představte si
nehmotný hod. pohybující se z východiska .1 stále vpřed po lince NZ. I !ž má len
bod za sebou deset rovip'i h dílků, říkejme jim roky, už dvacet, už sto. už tisíc.
Je snadné ty dílce sečíst a uplynulý čas zjistil. Znázornění je. jak patrno, zcela
přesné, vědecky spolehlivé, právě proto, že je geometrické a spaciální a naprosto
mechanické. Pod. sám o sobě nehmotný a ledy zcela neobsažný. zaujímá na čáře
pozice stále další a další, čas narůstá, aniž se naplňoval a splňoval. Od pozice N
k pozici I) je tolik a tolik dilků. ale v pozici D není obsahu o nic víc než v pozi
ci N. změnilo se jen to. že pozice A byla opuštěna a vystřídána, už neplatí, jsme
dál. ale čas mezitím nezhutněl a nezbohatl: v pozici 1) není nic z pozice A. ta za
nikla a už neexistuje, jako přestane za okamžik platil i pozice I), a třebaže jimi
oběma prošel pohyb, budou z obou pouze dvě pomyslná, o sobě nehybná a
prázdná místa, položená za sebou na téže čáře. Čas mechanický, čas opakova
či. Promítněte si. chcete-H. tuto geometrickou představu na předešlý obraz ply
noucí řeky. představte si v pozicích B. C. D. .. mosty přes řeku: co vám může
most povědět o povaze řeky potí sebou, jak v sobě zachytil její bohatnoucí
proudnost. co vám dosvědčí o skutečnosti, kterými kraji protekly její vody od
mostu předešlého, jak narostly a jaké úkoly splnily, a že jsou od samého prame
ne stále tvléž a přece jiné'.' Podle času mechanického či času-délky je mně. běda,
již třiasedmdesát. cítím svůj čas bezmála vyčerpán, dosýpá se a vyprazdňuje, tím
hůř nebo tím lip. jak selo vezme.' Řekl bych, že spíš tím líp. k d y by můj čas byl
býval jen mechanickým posouváním a nesvobodným opakováním téhož cizího
obsahu od mého A do mého
Kterýpak čas z obou může být látkou a hmotou kulturních, uměleckých, li
terárních dějin opravdu tvůrčích'.' Odpověďje tak jasná, že se spíš slušípoobrátit otázku a ptát se. jaký bude očividně nutný osud literatury, které bylo zameze
no zůstal živou souvislostí se svou vlastni minulosti, plynulým uchováváním
včerejšků v dnešku i v zítřku, který byla přinucena vzdát se svého živého nepřed
vídatelného a svobodného růstu a má jen povinně opakovat tytéž obsahy a chvalozpěvně nebo propagačně hlásal tytéž programy. Jejím osudem bude rychlé
vyprazdňováni všeho smyslu, nevyléčitelné chudnutí, truchlivé úbytě, končící
nicotou a bezvýznamnosti. laková literatura by odvolávala svůj vlastní vi!znam. dopouštěla by se břichu na samé podstatě živého času a života. Namlou
vá si snad, že zůstává součásti živého národního kulturního vývoje, prohlašuje
se hlučně, okázale a manifestačné'.’ Je to jen plytká iluze, marné předstírání,
určené naivním uším a dobré k sebeohlušení. nic víc.
Česká literatura lakové chvíle násilného přerušení souvislosti se svou vlastní
minulosti ve své historii již zažila, u nás nejsou výjimkou: byly to právě ony zná
mé dějinné periody českého kulturního zatměni a hlubokého úpadku, doby
českosti vyprázdněné až po sám okraj neexistence a národního sebevědomípo
stupně zřizovaného buďzapomínáním na vlastni minulost, anebo jejím falšová
ním. -1 /tak znovu a znovu, pokaždé, to trapné sebehledání. dlouhá desetiletí,
kdv česká kultura "navazuje." "dohání." to věčné české mučivé "načínánizno■>

vu" od nuly, výpůjčkami z cizího, přijímáním cizích popudů jen napůl ve spě
chu stravovaných a zažívaných - to česká kultura "doháněla" vždy jen sebe sa
motnou. svůj vlastní rodný čas. 7. tragiky dějinného osudu české kultury jímá
děs. straší z ní představa, že ji snad ještě čeká útlak tak brutální a tak rozváženě
důsledný, že na něj v její historii nebylo dosud přikladu, a že jim národní kultura
ztratí úplně vědomi vlastni identity. Pro vlastnípodstatu nenajde Čech ve vlast
ni české řeči českého jména.
Ale nechrne dějinných reminiscencí, a vraťme se abstraktně k případu litera
tury. kteráfunguje, svolila fungoval v rozpadávajícím se "bezčasi" času neživé
ho. mechanického opakovaciho a nařízeného. Bude to případ živořeni bezna
dějného. Pomoci ji není, a žádné ujišťování a sebepřesvědčováni tu nemůže
spravit nic. Může jí být poskytována nejbohatší podpora z nejmocnější a nej
štědřejší vladařské ruky, může na ni pršet zlato, platiči předem nesplnitelné sli
by. a jsou to peníze vyhazované do větru. Může sama sebe vychvaloval, lákat,
výzývat. Může se oddávat i falešnému sebezpytování a zdánlivé sebekritice,
každoročně na svém sjezdu uznávat svou dosavadní nemohoucnost a týmiž
ústy zároveň pokaždé sliboval svůj rozkvět do nevídaných a přesvědčivých tva
rů zítra, pozítří, do příštího roku. Může konferovat, sjezdovat, sněmovat, orga
nizovat "cvičné kursy" spisovatelského dorostu a výrobu spisovatelských rychlokvašek. může mít svoje tiskově orgány a vyhrazoval si první stránky novin,
ovládat nakladatelství, rozdílel si ceny a odměny, jmenovat si s v oj e "národní
umělce", předsedy, tajemníky, mít svoje kritiky, jevit prostě všechny úkazy
normálního družstevnictví, může zkrátka vše. A všechno zůstane jen lichým
gestem, simulaci kulturní normality a reálného života. Simulaci nejdřív pobuřu
jící. nakonec - postupem vyprazdňování tvůrčího smyslu a mechanizaci - vfslovně směšnou. Neboť je příliš zřejmé. že ti předsedové, podpředsedově a orga
nizátoři organizuji jen prázdný vzduch: že ti kritici volky nevolky, nakonec zce
la vědomě jen klevetí, zamlčuji a už lim překrucuji a falšuji: a že ti "národní
umělci".nezbytně volení jen podle míry rostoucí poslušnosti a narůstající
prázdnoty dovedli už sám pojem národního umělectvi ad absurdum, a tento
cejch mu, běda, již zůstane.
Můžeme léto literatuře povolit nejšlechetnější ironickou lliůiu: Vládne už
bezmála osm let? Povolte jíjich deset, čtrnáct, dvacet dalších, a vsaďte na to hla
vu: Nezplodi jediné dílo umělecky přesvědčivé, jen samé další iibunky nepře
svědčivé ctižádosti, nanejvýš řemeslně dovedné. Dejme nyní tomu, že v zášeří
tohoto divadélka existuje trpěný prostůrek. kde literatura, a byť i jen v několika
exemplářích naklepaných na stroji, trvá ve svém rodném nerozpadlém čase
svobodné umělecké vůle. Pak se ale jediné důstojné a pravé národní kulturní
dějiny dějí pouze zde. Jen zde je místo času tvůrčího a živého. Jen zde je ná
rodní kulturní čest zachraňována a rozmnožována. Jen tato literatura má na
ději zůstat částí národní k ulturní historie, neboť ji vyplňovala a splňovala, byla
části jejího narůstajícího duchovního a mravního smyslu. A to i když byla hod
noty nerovnoměrné, vždy však zůstala výrazem ducha, kterýsi nedalodnit svou
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souvislost s trvající národní podstatou a chce svědčit o svém růstu ze svobody.
A literatura "vyprazdňující se". třebas byla i desetkrát zároveň literaturou
"chráněnou", bude šťastna. dostane-H se ji alespoň milosrdného údělu vší
prázdnoty, to jest velkého stoudného mlčení dějin. Buďte ostatně klidni, ví too
sobě dobře, a čas od času si chce opatřit zdání životni plnosti: a nemůže toho
dosíci jinak než pomoci literatury potlačené, tím. že se pokusí přesadit kus je
jího živého času do svého času prázdného, pokropit svou neživou mechanickosl cizí živou vodou. Je ľ tom nutnost doslova železná, absolutní zákonitost a
spravedlnost, jinak ani nelze. A le děje se to za bizarních a marných ceremoniálnich podmínek. Aby skutečná a právoplatná hodnota mohla vstoupit do chrá
něného prostoru, musí předem projevit známky pokory a pokání, hlasitě vrznat svoje omyly a chyby. Situace nevyléčitelně absurdní, v níž se k nerozple
tení misí groteskní komika a mravní vážnost na pokraji tragiky. Není žádnou
zvláštní útěchou, že v českých dějinách takové situace nejsou výjimkou. Situace,
jež má zachránil tvář "chráněné literatury" a jež ji naopak nejhlasitěji usvědču
je právě tím čím ji má chránit: literární dílo, jež vzniklo, a za hodnotu, je-li do
znáno ale kajícně, že tam vzniklo. Ten prostůrek je totiž apriori místem ne
hodným a nečestném: ale co naplat, rodí se tam hodnoty, a tedy čest. Nebylo
dost na tom. že chráněná literatura projevila naprostý nedostatek kulturního
vědomi a svědomí. Nestačilo, že nepřestala podávat důkazy závistivé mslivosli.
Bylo ještě třeba, aby demonstrovala svou ztrátu zdravého rozumu'.' Opravdu
se nemohla obejit bez marných drátů cizí kajícnosti'.’

iři Kolář:
Hommage à
Baudelaire (1963)

Cesta Jiřího Koláře
Jindřich Chalupecký
1

Potkal jsem se s Jiřím Kolářem v druhém roce poslední války. Přijel do Prahy
s útlým rukopisem souboru veršů za básníkem Františkem Halasem, který
tehdy redigoval v nakladatelství Václava Petra knihovničku debutů, První
knížky. František se Kolářových veršů hned ujal a nadto se pokusil Koláře,
který žil v provincii a v Praze nikoho neznal, uvést do literární společnosti. Ale
mladí pražští básníci nechtěli s novým příchozím nic mít. Byl docela jiný než
oni; zdál se jim primitivem. Halase to velmi mrzelo. Přišel tedy za mnou: nechtěl
bych se s Kolářem seznámit aspoň já?
Brzy jsme se u Halase sešli a dali se rovnou všichni tři do sestavování
Kolářovy první sbírky. Názevjí dal Halas: Křestnílist. Kolář byl tehdy plachý a
nevýmluvný hoch a plachá a nevýmluvná byla i jeho poezie - na pohled jen
útržky vět, tříšť slov:
Zpropadeně Meluzíno
Ty ještě nemáš večeři a já mám schůzku s kukuřičným polem
Dalo mi klíček od komůrky
Uvař rychle nějakou hvězdu
Poklidím lipám

Ale co hned překvapilo, byl zvláštní charakter Kolářovy řeči. Nebyla to ani řeč
literatury, ale řeč hovorová. Využívala obyčejné řeči obyčejných lidí, která ještě
není ustálena a vymezena normami řeči literární; zatímco se však obvykle této
řeči používá uvnitř řeči literární jako kontrastu, v Kolářově debutu tato řeč byla
východiskem básně. Lidová řeč zaujala Koláře tím, že se stále vymyká funkci
pouhého sdělovacího prostředku: je zároveň a nadto předmětem neustávající
jazykové hry, která rozrušujíc vnější podobu řeči, oživuje její struktury a
uchovává ji plastickou, aby ji mohla vracet do souvislosti se skutečností a
životem.
Proč se ukázala Kolářovi lidová řeč tak cenná, nebyla tedy pouhá její
neliterárnost. Jeho poezie není udělána z lidové řeči, jaká je. Kolář vyvozuje z ní
metodu, jíž používá k novému cíli. Neboť je-li tato řeč stáleazúmyslu nepřesná
a neustálená, je to proto, že za ní zůstává stejně neustálená společnost, velký
prostor života věčně proměnlivého, nevypočitatelného a nevyčerpatelného. A
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na tom velikém prostoru Kolářovi záleželo; řeč, jíž používal, byla k tomu, aby
mohl do něho vstoupit a vynést z něho báseň.
Je to velmi zvláštní poezie, k níž takto Kolář ve své první knížce došel. Básně
skrývající důmyslnou konstrukci; například úryvek, citovaný svrchu, je vlastně
sestaven způsobem jakéhosi cut-up, že levou částí verše jsou (neúplné) hovorové
věty a pravou tvoří kusy přírodní scenérie. Výsledkem takového spojování
nespojitelného jsou významové posuny, které ničí původní smysl slov. Někde
ještě tento smysl lze rekonstruovat, ale jinde sémantická manipulace jde tak
daleko, že se už báseň do běžné sdělovací řeči přeložit nedá:
V kolébkách jež kuckaly by ještě chvoji
A ptáci brousili si dláta hrdýlek
Na mramor nebes když červánky se bojí
Honem honem hvězdy učí květomluvě
Tady už i syntax je nenapravitelně rozlámána a čtenáři nezůstává žádná
možnost, jak se vymknout z uzavřeného a svéstojného mikrokosmu básně. Jeto
velmi nebezpečné počínání a moderní poezie tímto způsobem mnohokrát došla
k nesrozumitelnosti a nesdělitelnosti. Co zachraňuje tyto Kolářovy básně, je asi
právě pevnost jejich vnitřní konstrukce sémantické i fonetické. Významů i
zvuky slov je tu použito jako hodnot absolutní hudby; nebo jinak řečeno, je to
znovuzrození řeči z onoho velikého prostoru, který je za ní. Užívalo se v oněch
letech jako technického termínu výrazu “básnická evidence” a k těmto básním
by se hodil plně; a když pak po letech nazval Kolář své abstraktní skladby
“evidentní poezií”, vracel se jiným způsobem k těmto básním svého debutu.
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Není ani mnoho divu na tom, že nebylo ochoty knížku tak nezvyklou
přijmout do české literatury - tím spíš, že s ní najednou přicházel kdosi zcela
neznámý, a dokonce vůbec ne literát, nýbrž dělník. Své místo však Kolář rychle
našel mezi stejně mladými výtvarníky, kteří v oněch válečných letech, pár málo
měsíců po vydání Kolářova debutu, se začali pravidelně scházet a nakonec se
stali známí jako Skupina 42. Bylo to pět malířů, sochař, fotograf, dva teoretici jeden z nich dnešní autor této studie - a Kolář, který dost dlouho zůstal mezi
námi jediným básníkem. Jádro této skupiny prošlo v počátku třicátých let
surrealismem a estetika Skupiny 42 byla tím poznamenána. Zůstávala nám cizí
bizarnost, které surrealismus v pozdních svých údobích propadl; ale důležitý
byl pro nás básnický vztah surrealismu k modernímu světu, jakjsmejej nalézali
v mnohých textech Bretonových, v mechanických inspiracích Duchampových
nebo v Aragonově Pařížském sedláku. Dalo by se říci, že Skupina 42 chtěla
tímto způsobem nalézt souvislost mezi osudy moderního umění a osudy
moderního světa; učinit moderní civilizaci součástí moderní poezie a tedy i tuto
poezii součástí moderní civilizace. Především pak chtěli toto své úsilí postavit
proti akademismu, kterému moderní umění již tehdy propadalo.

(>

K vytvoření této estetiky Skupiny 42 přispěl tehdy Kolář podstatným dilem.
Jeho lidská i básnická zkušenost měla své základy právě v nejkonktrétnější
realitě moderního světa. Týden co týden přijížděl Kolář na schůzky Skupiny z
pochmurného hornického města nedaleko Prahy, Kladna; a bylo to v tomto
proletářském městě, kde sám proletář, prožil své dětství a mládí. Syn pekaře a
švadleny, od dětství pomáhal svému otci za ranní tmy v pekárně; písmenka ho
sice už tehdy lákala, chtěl se vyučit sazečem, ale byla hospodářská krize, v
tiskárně nepřijímali, vzal si ho tedy do učení truhlář, který bydlel naproti přes
chodbu; po vyučení místo ztratil a od té doby žil většinou z podpor v
nezaměstnanosti - flink na rozích ulic a po hospodách Kladna, který se k práci
dostal jen příležitostně. I celá rodina zůstala věrna svému proletářskému údělu:
jedna sestra je dělnicí, druhá si vzala truhláře, bratr je číšník. V jednom zápisu
svého deníkového Roku ve dnech 1947 Kolář sám vypočítává s údivem, kudy ho
život vedl:
Kolik jsem měl zaměstnání? V sedmi letechjsem zaěaljako pekařský pomocník,
potom jsem na výdělek česal ovoce, šlapal zelí, sbíral tenisově míčky, učil se
truhlářem, psal indiánky a detektivky, byl nezaměstnaným, přidavačem na
stavbách, redaktorem, sluhou, flákačem, kanalizačním dělníkem, poskokem,
pomáhal jsem na polích a v lese, tahal káru, truhlařil, závozničil, nádeničil, byl
jsem hlídačem, číšníkem, spisovatelem, ošetřovatelem, mládežníkem,
přicmrdával jsem v řeznictví, v holírně, v redakcích, byl jsem kolportérem,
řečníkem, vedl jsem týdeník, redakci nakladatelství a píši básně.
Ale aby psal básně, musel si Jiří Kolář objevit v tom docela jiném světě, v
kterém žil, existenci umění a poezie. Matčina sestra si kdysi opisovala do sešitů
básně; mladý truhlářský učeň si v nich čítal a nad nimi jej napadlo, že asi musí
existovat i nějací básníci současní; šel do knihkupectví a tam mu prodali novou
knížku veršů Jaroslava Seiferta. Brzo potom vypráví, došel rozhodující
zkušenosti - bylo mu šestnáct, když se mu v městské knihovně na Kladně dostal
do ruky český překlad Marineltiho Les mots en liberté.
Marinetti uvedl Koláře na cestu moderní poezie a dal první základ jeho tvůrčí
metodě. Proletářské mládí mu dalo míru, jíž mohl vždy bezpečně měřit hodnotu
života, řeči, literatury, umění. Chránilo jej protijedům moderniho umění - proti
snobismu, lehkomyslnosti, snadnosti. Chudí lidé znají cenu věcí; nedostávají
nic zadarmo, a co mají, to má pro ně přesnou hodnotu - získali to za tolik a tolik
hodin či dnů námahy a života. Také pro Jiřího Koláře zůstalo umění především
poctivou prací - prací se slovy, prací s věcmi. Bere poezii stejně vážně jako život;
a život stejně vážně jako poezii. Futurismus a potom surrealismus mu otevřely
cestu ke všem svobodám a dobrodružstvím. Ale při nich si zachoval Kolář vždy
přesný a pevný řád chudoby: znalost ceny, kterou má skutečnost a kterou má
lidské dílo v ní.
Od oněch kladenských počátků vede k dnešnímu Kolářovi cesta dlouhá a
složitá. Je na ní především setkání se surrealismem; surrealistická introverse zů-
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stala Kolářovi cizí, ale rád vzal ze surrealismu podnět ke kolážím. Dvanáct jich
vystavil roku 1937 na chodbách pražského avantgardního divadla E. F.
Buriana. Zachovala se z nich jediná, kterou mi v počátcích našeho přátelství
věnoval. Ani tato koláž, jako to bude platit o těch, které bude dělat později, není
surrealistického typu. Nejde v ní o snovou fantastiku, spíše by se dalo říci, že tu
Kolář aplikoval metodu plošného rozvíjení osvobozených slov.
Ale mezi těmito kolážemi a dnešními Kolářovými kolážemi mělo uplynout
dvacet let.
3

Snad právě prostředí Skupiny 42, kde se Kolář ocitl mezi školenými
výtvarníky, mu vzalo odvahu pokračovat ve výtvarné činnosti. Ve skupině byl
Kolář jen básníkem a obě jeho knihy, které v té době vznikly, Ódy a variace
(datovány léto 1941 -léto 1944)a Limb ajiné básně (srpen 1944-únor 1945)jsou
knihami - manifesty skupinové estetiky. První z nich je také věnována “Přáte
lům ze Skupiny 42” a její literární půdorys je nadto dosti dobře vystižen motty
jejích čtyř oddílů, jejichž autory jsou Henry Miller, James Joyce, T. S. Eliot a
Franz Kafka. Scenérií je výlučně město a aktéry městští lidé; slyšíme úryvky
jejich hovorů, dovídáme se příběhy jejich lásek, manželství, nevěr, v dělnických
bytech o pokoji a kuchyni ženy umývají nádobí, za okny kaváren čekají dívky,
opilci se vracejí pozdě večer domů; tisíce hlasů lidských osudů se zdvíhá nad
městem, mísí se a slévá v novém ústrojenství básně. Novým materiálům
odpovídá nová manipulace s nimi. Text není už budován z jednotlivých slova
zlomků vět, nýbrž z velkých slovesných mas, názorná metafora nastupuje
namísto metonymických významových posunů, promyšlené slovní konstrukce
vystřídává volný verš, básně stěsná váné dříve na minimální plochy narůstají do
rozměrných pásem, kompozice se řídí principy, převzatými z hudby, a vede k
rozlehlým a složitým textům kantátového charakteru. V Ódách a variacích
báseň ústí do romantické deklamace. Závěrečná podvojná báseň Ód a variací
“Noc dne” a “Den noci”, rozepsaná na 27 stran, vrcholí v antifónách mezi Hlasy
Žen a Hlasy Mužů a Nocí, volajících na sebe přes vesmírné propasti; kniha
Limb a jiné básně se uzavírá čtyřvětou “symfonietou” “Krev ve vodu” s finálem
opět v tragické Noci:
Mračna bijí černými křídly (loupeží
Černými?) do rozzruřených stromů, větve
Padají na hřmící řeku, vláčející
Paže usekané Noci (kdesi v horách
Usekané), ó tisíciruká Noc, Noc,
Aby Den byl bezruký! Běda, tisíckrát!
Ale nejdál Kolář dospívá v básních kde místo onoho barokního schématu
polárních protikladů se scéna shrnuje do polydimenzionálního prostoru a
romantickou deklamaci vystřídává složitá hra významů.V básni “Večer” (v
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Limbu), stěsněné do úsečného oktosylabického blankversu, se obrazy mihotají
v mnohonásobném zrcadlení: do obrazu muže se ženou, připravujících v
řeznické dílně jelítka, se prolíná obraz dětí, které na dvorku našly chcíplou
kočku, a dál obraz růžové večerní oblohy:
Děti šťouchají klacíčky
Do kočky, plničké červů
Růžových a živých, živých
Nesmírně, večer se sklání,
Růžový a živý; snubní
Prsten občas zableskne tou
Růžovou, žena si zpívá

V druhé variantě přesouvá autor materiál do sdružené rýmovaných čtyřverší
a posunuje zároveň smysl básně, takže scéna v dílně plné masa a páry dostává
erotický akcent:
Pojď budeme
Si hrát na rty na ňadra pojď budeme...
Kolář zároveň obnovuje v těchto básních sylabický verš, obvyklý v české
poezii středověké, ale od té doby dávno zapomenutý; jeho báseň tím dospěla
strohé a monumentální pevnosti.

4
Text Limbu a jiných básní končí s koncem války. Pro Koláře tím skončila i
nesnadná léta: brzy po vydání Křestního listu, kdy pracoval opět jako truhlář,
ztratil v dílně na hoblovce jeden článek palce na pravé ruce, pak ho okupační
úřady poslaly na těžkou práci při stavbě železniční vlečky a nedostal se z ní,
dokud se nepodařilo podplatit německého vedoucího na pracovním úřadě
souborem obrazů, které k tomu účelu sebrali mezi sebou malíři ve Skupině 42;
zbytek války točil Kolář pivo u jednoho známého v kladenské hospodě.
Na válku Kolář nikdy nezapomněl. Ale teď se jako všichni vrhá do nového
života pln naděje. Jeho první reakcí byla tenká knížka Sedm kantát, napsaná v
prvních dvou měsících míru. Básník Noci a Bolesti se obrací na “čisté a prosté”
Mládí:
dlouho nebude třeba vynalézati novou Smrt,
nebude dlouho třeba vynalézati novou Bolest,
ale zato lásku.

Chvíli vede na Kladně organizaci mládeže, pak se stěhuje do Prahy, aby se
věnoval už jen literatuře. Rychle za sebou vydává Sedm kantát. Limb i Ódy a
variace, stává se redaktorem v novém nakladatelství a brzy začíná tam také řídit
týdeník Lidovou kulturu. Z neznámého kladenského proletáře je v jedenatřiceti
letech jeden z předních představitelů své literární generace.
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Počátkem roku 1946 se Kolář znovu soustřeďuje ke psaní. Dává si úkol:
napsat každý den jednu báseň a jeden prozaický text. Výsledkem jsou dvě
knihy, básnické Dny v roce a prozaický Rok ve dnech. Je to výbor; básní zbylo
72. Nepokračují ve velkolepých inscenacích válečných knížek. Vracejí se k
prosté řeči, malým uzavřeným formám, prízvučnému verši a všednímu životu
vlastnímu i okolnímu.
Zachytit alespoň několik okamžiků, nezkreslených, nevymýšlených a všedních,
několik okamžiků řeči každodenního života,
zaznamenává v Roku ve dnech. Kolář ví, že život je dál těžký a temný, ale
klade proti němu jemnost řeči, jako by doufal, že báseň by mohla vyhojit svět,
věří, nebo chce věřit, že lidské násilnictví pomine a člověk
tyranství
této krůpěje z dechu vesmíru
změní v nekonečný zpěv.
Ale brzy padají na Kolářovy stránky stíny. V Ódách a variacích i v Limbu a
jiných básních lidské příhody se ještě měřily velikostí vesmíru a obyčejné životy
neznámých lidi se dopínaly tragické velikosti. Ale “sny dobojovaly a odtáhly” a
dnešní člověk nestojí ani o to, aby žil svůj život. Brání se,
aby jeho povinností
nebyla ani jeho svoboda
a když se básník ptá lidí, jak se jim žije,
většina se smála
a mluvila o ztraceném životě
jako o ztracené peněžence,
jež byla prázdná.
Poslední báseň je datována 15. února. Slunce svobody, přiznává si Kolář,

zašlo
pravděpodobně do konce tohoto století
a všechna naděje mizí do nedohledné dálky.
5
Udělat si přehled o další Kolářově literární práci není snadné. Dny v roce,
vydané roku 1947, zůstaly na léta poslední jeho známou knížkou. Rok ve dnech
byl sice dvakrát vysázen, ale nikdy vytištěn. Další, Očitý svědek z roku 1949 a
Prométheova játra z roku 1950, byly s dvacetiletým zpožděním vytištěny, ale
nedostaly se do prodeje.(Podobný osud měla i monografie Miroslava Lamače,
věnovaná výtvarnému dílu Jiřího Koláře. Vyšla jen německy. Z knih, vzniklých
v letech 1954-1957, Černé lyry, Návodu k upotřebení, Marsyase, Z pozůstalosti
pana A., Vršovického Ezopa a České suity, vyšel pod názvem Vršovický Ezop
teprve roku 1966 tenký výběr. S podobným zpožděním vyšla roku 1968 knížka
Nový Epiktét. Ve svůj čas se dostal do knihkupectví jenom básnický esej Mistr
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Sun o básnickém umění (1957). Připravené vydání Básní ticha (1959-1961) se
neuskutečnilo, části z nich vyšly jako malé soukromé tisky; přehled si o nich lze
učinit z německé Kolářovy antologie Das sprechende Bild (1971). Soubor
Návod k upotřebení (původní název: Nedokončená) z roku 1965 vyšel roku
1969.)
První z těchto knih, Očitý svědek, je opět deníkem, tentokrát psaným od
února do prosince 1959 a střídajícím prózu i verše. Verše zůstávají ve skicách a
prozaické záznamy jsou chmurnými záznamy beznaděje. Disciplina deníku
přestává pomáhat; ani když píše, nemůže už básník najít pod nohama pevnou
půdu. Zapisuje si základní pocit:

v noci mne cosi probudilo: vzdát se všeho, co dělám, co žiji, celého osudu - cosi
nevypověditelného, jako by nová vrstva země se vedrala na místo té, na které
jsem dosud stál, chtěl žít a nést tu špetku zloby.

Je najednou jako ztracen mezi lidmi, s kterými se nemůže dohovořit, a
událostmi, které jej jen děsí.
Podobám se rozpůlenému červu,
jemuž nastrčili bláto,
aby se měl kde svíjet, kde neskončit
píše; a deník se uzavírá:

je čas, kdy většina kořistí,kde se dá a co se dá, kdy jsi k smíchu nebo mrva,
nečiníš-li tak, kdy stačí slepě kývat hlavou a papouškovat poučení (...).
Každá oběť, jak říkali staří, na oltář spravedlnosti, poctivosti a svobody je
mamá, bláznovsky mamá.
Problém není mravní, ale v podstatě básnický. Ztratilo se to, co Kolář nazývá
ve svých záznamech “svobodou” a “vědomím osudovosti”, jež jsou za každým
životem a z kterých všechno konání čerpá svůj důvod a sílu; ztratila se ona
vnitřní dimenze skutečnosti, onen prostor, který nalézal Kolář ve své první
knížce za proudem řeči a potom ve velikých prostorách mezi lidskou zemí a
hvězdným nebem a ještě více v nekonečných zrcadleních polydimenzionálních
básnických mikrokosmů. Kolářovi zbývají jen holá fakta. Dívá se okolo sebe:
Vycházejí knihy, vystavují se obrazy, ale co je to komu platné? K poezii Koláře
nepřivedla ctižádost, aby se uplatnil v literárním světě - tam, odkud přicházel,
tento svět neměl význam. Věnoval-li se literatuře, bylo to proto, aby lépe obsáhl
onu “osudovost”, onu “svobodu”, která činí člověka “ukřižovaným a
vzkříšeným” najednou. Teď se mu však život mění v amorfní bídu: pasivní
záznam a rétorické formy nahrazují básnický čin; není náhodou, že deník
vrcholí popisy strašidelných snů.
Zápisy od ledna do prosince 1950 jsou v příští knize, Prométheovýchjátrech.
Je to zase dokument hluboké sklíčenosti.

Nemám už opravdu žádnou naději
Nevím kde bych ji vzal
A také mi ji nemá kdo dát
A přeci bych chtěl pracovat
Psát
Jeden z nejzajímavějších záznamů patří schůzi Svazů spisovatelů, kde Kolář
poslouchá, jak jeden mocný tehdy kritik ho charakterizuje: “literární zrůda,
kosmopolitická hyena, duševně vyšinutý, parazit literatury” atd. atd. Ostatně
už před půldruhým rokem si mohl přečíst článek jednoho mladého kritika ve
vlivném týdeníku:
jeho poezie je prý podivínstvím, tmářstvím, sadismem, hysterií, Kolář “stal se
tlumočníkem nálad odstavené reakce”.
Ale Prométheova játra jsou už pokusem vzepřít se. Deník je tentokrát
rámován rozsáhlými básnickými skladbami, které mají společný podtitul “Rod
Genorův”. Navazují na metodu obou válečných Kolářových knížek, hlavně
aplikací principů hudební kompozice. První z těchto skladeb je lineární
vyprávění, formálně vlastně veršovaná povídka, ale v dalších se struktura textu
komplikuje. Slovesný materiál se dostává do pohybu, vyprávění se přerušuje a
rostou i osoby, monolog ženy se vrací jako monolog muže, útržek cizího hovoru
se převrací v příběh vypravěčův; osoby ztrácejí identitu, neznámé bytosti beze
jmen a tváří recitují, mumlají, drmolí a křičí jedna přes druhou svá vyznání.
Texty připomínají útrapný sen, zmatený, přeházený, nesmyslný, dusivý, v
kterém člověk ztrácí lidskou podobu:
Napřed sumec, slizký, jak strom květy
ověnčený parazity, potom
pelikán s uraženým zobákem,
pak mříž a hořící keř, nakonec
červ, zuřivě se snažící vtěsnat
do škvír mezi prkny podlahy;
marně, Smrti, marně; červ s psí hlavou,
slzící krev proudící potůčkem
pod ratličí nohy almary...
l iterární typ Jiřího Koláře se nedá snadno zařadit; jeho lyrická reflexe je
spojena s mimořádnou schopností evokace cizích osudů a jeho texty se stále
pohybují na hranicích mezi lyrikou, epikou a dramatem. Tak je tomu i zde:
báseň svou strukturou je vnitřním lyrickým monologem, ale v tomto monologu
se ozývají cizí hlasy, jako by se básník stával mediem, skrze něž promlouvají
životy ostatních lidí, jeho společnost, jeho doba. Ale tentokrát se tato Kolářova
schopnost znát, chápat, spoluprožívat a evokovat cizí osudy stává spíše
útlakem, pod nímž básník klesá, než silou, s níž by měl tvořit. Všecky příběhy
jsou stlačeny dojedná roviny nesmyslnosti a ubohosti; veliký prostor svobody,
který byl tak příznačný pro dřívější Kolářovu poezii je ztracen.
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Roku 1953 se průklepy Rodu Genorova našly při domovní prohlídce v bytě
literárního historika, který se rád angažoval politicky. Byla to doba, kdy
vrcholila stalinská perzekuční mánie; průklepy byly interpretovány jako
ilegální protistátní letáky a Kolář byl zatčen.
Nerad o tom mluví. “1953 byl jsem zavřen, ale brzy zase propuštěn", napsal
lakonicky v několikařádkové autobiografii (1968). Devět měsíců byl ve vy
šetřovací vazbě, nakonec právě na devět měsíců ho odsoudili, vyšetřovací vazbu
mu započítali do trestu a pustili ho domů, "Byl to pro mne rozhodující kus
života", dodává Kolář. Proč?
Kolář st tehdy, zdá se, uvědomil nerovnost boje mezi poezií a dějinami. Přijal
podmínky, které naše dějiny chtějí poezii ukládat, usiloval učinit ji co možná
výmluvnou, přesvědčivou, účinnou. Ale poezie se mu zato měnila v deklamaci,
rétoriku, literaturu; už nebyla tou velkou jistotou, jíž mu byla kdysi, přestávala
být čistou pravdou, přestávala být poezií. Neboť poezie nemůže nic na tomto
světě dobýt. Naopak, poezie, umění, mají samy dobýt něco pro tento svět:
ukázat jeho hotovost znovu jako nehotovost, uvolnit jej ze sevření faktů, otevřít
mu prostor do svobody, vybídnout znova k životu. Teď však právě tento prostor
svobody Kolář ztrácel. Slova sama mu zatarasovala cestu k poezii, a tím více, v
čím mohutnějších masách jich užíval. Vězela příliš hluboko v tomto hotovém
světě a jej sama s touto hotovostí svazovala. Jakou cestou se však měl brát,
básník, odkázaný osudně na řeč?
Jako by se chtěl alespoň zčásti zbavit přítěže rétoriky, snaží se Kolář v
nejbližších letech svou poezii odlehčit. Většina z veršů let 1954 až 1957, jež shrnul
do knihy Vršovický Ezop, jsou daleko od těžkomyslnosti a konstruovanosti
Prométheových jater: ozývají se tu intonace dětských říkadel a lidové poezie,
mnohé verše jsou psány z čiré radosti fabulační, jiné jsou variacemi na staré
Kolářovo téma lidové frazeologie. Ale pod veselým říkáním "Návodů k
upotřebeni" se skrývá znepokojivé zamýšlení nad smyslem poezie a Česká suita,
vnějšně jen formální manipulace s hotovými literárními materiály, je suitou
dokumentů z literární martyrologie a nepochybně příměrem Kolářova osudu
vlastního. V Kolářově poezii opět narůstá neklid. Výsledkem je trojice knih,
vzniklá na konci tohoto údobí: Mistr Sun o básnickém umění, Nový Epiktet a
Černá lyra.
Všecky tyto knihy byly napsány v letech 1956 a 1957. Mistr Sun vyšel roku
1957 s autorovým připomenutím, že je první částí trilogie; Nový Epiktet však
následoval teprve po jedenácti letech; dva roky dříve vyšel výbor z Černé lyry,
ale jen jako část knihy Vršovický Ezop. Tím čtenáři souvislost těchto tří knih
zcela unikla a s ní i klíč k nim.
Výlučným tématem Mistra Suna a Nového Epikteta je estetika poezie,
sdělovaná formou rapsodického volného verše.

Poezie - panství života a smrti je největší statek života
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začíná Mistr Sun a obč knihy opět a opět deklarují vznešenost básníkova údělu a
jeho povinnost obětovat se mu. Svým maximalismem připomíná tu Kolář
Nietzscheho nebo ještě přesněji českého filozofa, praktického mystika a básníka
divokých vizí Ladislava Klímu:
Toto je zákon básnického umění:
Stát pevně na vlastních nohách
Zatímco se všichni navzájem podpírají
Jít cestou kterou se nikdo neodvážil dál
Být neomylně jiný než druzi
Vnukat závist a strach
Být nezranitelný

Jan Grossman ve své monografické studii (1964) už upozornil, že v Mistru
Sunovi vystupuje “Kolář jako sebevědomý klasicista”. V Novém Epiktetu\e to
ještě zřejmější; Kolář tu přísně kárá básnika — anarchistu:
Nikdy nepřistoupíš k ničemu s rozvahou a rozhledem
Nýbrž s hravou nevázaností a nazdařbůh
Posledním důsledkem tohoto nového Kolářova postoje je aristokratismus.
Dav je mu nyní “výrazem všednosti a násilí”; básník nechť přijme za svůj osud
poezii a plní její zákony, ale pokud jde o “obyčejného člověka”, tomu Kolář
přikazuje: “nepleť se do čeho ti nic není”.
Jak mohl Kolář, tento romantik a plebejec (opět Grossmanova
charakteristika), dospět k takovému aristokratickému klasicismu? Smysl obou
jeho estetických traktátů pochopíme teprve, čteme-li je dohromady s Černou
lýrou, s níž původně tvořil jeden celek. V doslovu k Vršovickému Ezopovi, kde
je otištěn také výbor z Černé lyry, upozorňuje Kolář, že mottem této knihy byl
původně citát z Witmana: "Největší zázrak je v tom, jak může být člověk podlý"
a že “celá sbírka měla být dějinami lidské podlosti". Nej důležitější doklady této
lidské podlosti nalézal Kolář v současnosti: v koncentračních táborech a
hromadném vraždění druhé světové války.
Černá lyra se tedy vůbec nepokouší naplňovat estetické požadavky Mistra
Suna a Nového Epikteta. Poezie podle estetiky těchto knih je “volnost a
blaženost”, ale za podmínky, že se básník nebude snažit o “cokoli jiného mimo
poezii”, neboť poezie “nechodí stejnou cestou s ničím”; proto také, tvrdí zde
Kolář,
Básníka neznepokojují lidé nebo věci
Nýbrž verše
Ale Černá lyra je věnována právě osudům lidí a celého našeho současného
světa a vůbec ne dělání veršů; Kolář tady bere jen autentické dokumenty a zdů
razňuje jejich monumentální reálnost jen tím, že je převádí do reliéfní plastičnosti volných veršů. Estetika Suna a A/r/Á /e/o je estetikou povýtce neuskutečni
telnou. Je to estetika nedostupného absolutna poezie, vzývání “volnosti a bla-
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ženosti”, která je sice podstatnou daností vnitřní básnické zkušenosti, ale pro
kterou jakoby ve vnějším světě nikde nebylo místa. Propast mezi světem a poe
zií se zdá už nezaplnitelná. Mistr Sun, Nový Epiktet a Černá lyra jsou ve svém
souhrnu poslední etapou procesu deziluze, který začal ve Dnech v roce; defini
tivním výrazem básníkova zoufalství.

7

Kolář byl dávno přitahován k neslovesným druhům umění, k výtvarnictví a k
hudbě. Zajímalo ho, že v těchto uměních na rozdíl od literatury rozhoduje
forma: táž kytara, se objevuje v mnoha různých kubistických zátiších a je to
proměna klasických hudebních struktur, co tvoří dodekafonickou hudbu, a
nikoli nové city nebo myšlenky. Závěrečná část Limbu a jiných básní, zmíněná
už “symfonieta" “Krev ve vodu”, je vskutku vytvořena podle hudební osnovy;
není-li jisto. zda Poe vskutku svého Havrana napsal podle napřed uváženého
plánu či zda jeho líčení je jen fikcí, tedy pokud jde o Koláře, nalézám ve své
korespondenci jeho dopis, datovaný 2.února 1945, kde napřed vypisuje
formální zásady, podle nichž se právě rozhodl tuto báseň sestrojit — počet částí,
jejich rozsah, jejich vnitřní členění, druh a délku veršů jednotlivých částí a
tématické souvislosti mezi těmito částmi. Obsah básně je pak těmto formálním
rozhodnutím podřízen. Barokní téměř manipulace s masami slovesného
materiálu v “Rodu Genorově” byla posledním důsledkem tohoto poučení z
hudební kompozice. Když se však Kolář vrátil více než po deseti letech znova o
pomoc k hudbě, načerpal z ní poučení docela jiného druhu.
Bylo to v polovici padesátých let, kdy Kolář se seznamuje díky přátelství s
jedním z nejvýznamnějších hudebníků té doby v Praze, Janem Rychlíkem — s
hudbou konkrétní a s Webernem. Cítí už, že principy, jichž se dosud držel, ho
vedou do slepé uličky, a tuší východisko v nových možnostech, jež mu ukazuje
tato hudba. Dostává se znovu blízko k oněm “osvobozeným slovům”, která ho
kdysi uvedla do moderní poezie, ale jejich hlučná výbušnost je pro něho
nepřijatelná. Autor Mistra Suna a Nového Epikteta usiluje i tady o řád;
obnovující se zájem o výtvarnictví jej přivádí do blízkosti Apollinairových
Kalligramů, ale rozhodující se nakonec ukáže pokus o aplikaci principů hudby
Webernovy. "Dám se do poezie jako Webern do hudby", říká si rovnou;
znamená to rozbití gramatické formy, minimalizaci prostředků, využití
prázdna. Tím se dostává Kolář do orbitu Mallarméa a jeho Vrhu Kostek. K
poezii, zcela zbavené obsahu, zbývá Kolářovi už jen krok. Učiní jej v posledních
dnech roku 1961.
V Roku ve dnech zaznamenává Kolář větu jednoho mého dávného dopisu:
"Poezie zůstala daleko za malířstvím, o hudbé nemluvé."
Kolářovým úsilím celých těch čtyřicátých a padesátých let proniká potřeba s
tímto zaostáváním se vypořádat. Moderní umění chce rozhodně překonat
formy naší civilizace, ale kontinuita této civilizace je právě daleko více v jejích
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teoriích než v její praxi: čili v jejích slovech. Tak nejviastnější materiál poezie
svazuje současného básníka s tím, co má opustit. Moderní poezie se má zbavit
slov; “volnost a blaženost” poezie je až za nimi. Jako kdysi Rimbaud, Mallarmé,
italští futuristi, ruští budětljané a naposled dadaisti, také Kolář musel rozvrátit
bariéru slov.
“Dostal jsem se k tomu, oč jsem usiloval od dávných let - osvobodil se od
jazyka", říká sám Kolář (rozhovor s Vladimírem Burdou 1968). První byly
abstraktní básně psané psacím strojem — kompozice složené jen z písmenek,
číslic či interpunkčních znamének a z prázdného místa kolem nich a mezi nimi.
Kolář je nazýval “básněmi ticha", "bezobsažnými básněmi”, “evidentní poezií” a
připsal je památce Malevičově. Potom přišly bezeslovné rukopisy,
“analfabetogramy” a “cvokogramy” podle Kolářovy terminologie, tedy texty
psané primitivem, který ještě neumí psát, nebo bláznem, který už neumí psát.
Poslední variantou této abstraktní poezie byly koláže typografických prvků:
“deštruované básně” a “punktuelní básně”. Bezpředmětné skladby na psacím
stroji jsou z nich asi nej básničtější. Zdá se, že nás činí přítomny onomu
okamžiku bezobsažného ještě napětí, z kterého má právě vzniknout báseň.
Kolář zdůrazňuje rozdíl mezi vizuální poezií futuristů a jejich následovníků a
svou poezií “evidentní”. Vizuální poezie pořád se opírá o slovo, a kdo ji čte, musí
rozumět psanému jazyku. Apollinairovy kalligramy jsou klasickou poezií
srovnanou do obrazců; Bretonovy poemes-objets ilustrují opět slova. Ale
“evidentní poezie”, říká Kolář, už slov nepotřebuje; obrací se na čtenářovo
vnímání bez jejich prostřednictví. Kolář se tu vymkl úplně z tradiční poezie.
Inspirován hudbou, ocitl se na pomezí výtvarnictví.
8

Do oblasti výtvarnictví se dostal Kolář již v předválečných letech; nevznikly
tehdy jenom zmíněné koláže, ale Kolář vzpomíná, že zkoušel i kreslit a malovat.
Současně s prvními známkami krize slovního vyjadřování po roce 1948, jak se
zračí v Očitém svědku a Prométheových játrech, vrací se Kolářovy pokusy o
výtvarnou činnost. Zprvu jde o obrazové analogie básně: v roce 1949 hledá
obrazový materiál, do kterého by mohl převést verš po verši jednu svou báseň,
takže by ji čtenářjiž nečetl, nýbrž vnímal by ji ze sledu těchto obrazových situací.
O něco později zkouší použít obrazového materiálu přímo jako materiálu
básnického. Nejprve jsou to jakési obrazové rýmy, kdy klade vedle sebe dvě
nebo více různých fotografií a reprodukcí, které však ve svém tématu nebo
vizuálním uspořádání mají něco společného; potom, jakési obrazové vyprávění,
kde skládá k sobě různorodý obrazový materiál tak, že vzniká dějové pásmo.
"Herci byli vytržení ze svého vlastního příběhu, na chvíli vystupují v určité roli,
ale pak je nahradíjiní", charakterizuje je Lamač v Kolářově monografii (1968):
Těmito slovy by se mohla popsat i metoda některých pasáží Rodu Genorova,
které vznikaly současně.
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Poslední pokusy nazval Kolář“konfrontážemi” a“raportážemi”. Názvy samy
napovídají, že vzpomínal na metodu koláže; ale jak bylo zřejmé už na oněch
kolážích z roku 1938, nemohl navázat na nic z toho, co se zatím v koláži udělalo.
Problém nebyl ve výtvarné dovednosti, nýbrž ve způsobu myšlení. Kolář není
výtvarník v tom smyslu, že by myslel v plochách, barvách a tvarech. Cítil to
velmi jasně a přes všechnu svou potřebu neslovesného vyjádření nepokusil se
tedy ani o klasickou koláž, třeba by se to bylo mnohlo zdát tak snadné. Raději
zůstával dál v mezích literatury. Nemohl zatím, než svůj starý zájem o lidovou
řeč a její zvláštní charakter rozšiřovat o “městský folklór”, ikonický materiál z
ilustrovaných časopisů dob jeho dětství.
Teprve ono neverbální psaní, k němuž dospěl na počátku šedesátých let, mu
ukázalo cestu, jíž se mohl definitivně dostat mimo slovesné vyjádření. Prvním
výsledkem jsou práce, které vznikaly v letech 1962 a 1963 a které by se daly
souhrnně nazvat skříňkami; možno je situovat někde mezi Bretonovy
poemes-objets a asambláže Cornellovy. Jsou to zase analogie textů, ale nikoli
v tom smyslu, že by používaly svých materiálů tím symbolickým způsobem, jaký
je vlastní jazyku; Kolář tady už mohl těžit ze svého objevu neverbálního psaní a
používat předmětů, z nichž své skříňky sestavoval, způsobem daleko
svobodnějším. Přitom tyto skříňky nejsou organizovány způsobem výtvarného
díla. Bývají to zauzlované provazy buď samy nebo s vevázanými předmětyjako
žiletkami nebo klíči; jindy tu visí vedle sebe množství nejrůznějších drobných
předmětů; jindy jsou tu útržky tkanin, nesoucí na sobě místy abstraktní znaky.
Ale vždy jsou tyto významové prvky seřazeny jeden za druhým na kusu
provázku, tedy lineárním způsobem, jako by šlo o nějaký šifrovaný text. V
některých skříňkách rozmisťuje Kolář drobné předměty rovnou na ploše, ale
tehdy je dokonce uspořádává do podoby básně s nadpisem, několika různě
dlouhými verši a s podpisem na konec. Kolář také tyto způsoby nazývá
“básněmi” a mluví pak o “uzlových básních”, “žiletkových”, “předmětových”
atd.
Konnotace významové jsou tu samozřejmě dále přítomny, ale nikoli tak, že
by dané materiály měly pevnou zástupnou hodnotu, fungující uvnitř hotového
systému; uplatňují se bezprostředně a mimo jakýkoli systém svou hodnotou a
smyslovou přítomností. Jejich význam se přitom ukazuje tím intenzivněji, čím je
oproti slovním významům rozptýlenější, neurčitější, méně ohraničený.
Výměnou za slova získává tu tedy Kolář materiál daleko plastičtější a
výmluvnější a není divu, že od té chvíle už literaturu definitivně opouští.
Co tu z literatury zůstává, je to, že při chápání těchto “básní” nevycházíme,
jako je tomu u děl výtvarných, z celku, nýbrž že je musíme prohlížet postupně, že
je “čteme”. Jenom okrajově se dostával Kolář tehdy až do vlastní oblasti
výtvarného umění: jako některé “cvokogramy” byly už abstraktními kresbami a
některé kompozice vytvářené na psacím stroji malými abstraktními obrazy, tak
“stratifie”, vzniklé šikmým prořezáváním vrstev různobarevných papírů,
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nalepených na sebe, jsou abstraktními barevnými skladbami; udělal tehdy
dokonce několik koláží klasického dadaisticko-surrealistického typu. Ale to
byla jen krátká vybočení. Koláře přitahovaly jiné možnosti.
9
Skříňky z let 1962—1963 zůstaly v Kolářově díle epizodou; ať jakkoli jsou to
práce pozoruhodné, na další Kolářovu tvorbu neměly vliv. Jeho další dílo se
téměř výlučně udává v technice koláže. Začal s ní roku 1958, kdy se jeho přítel
vrátil z bruselské světové výstavy, odkud se dostaly do Prahy první souvislé
autentické zprávy o tehdejším vývoji světového umění a také Kolář se dověděl,
co se vlastně děje. To byl podnět, aby se zaujal možnostmi koláže. Přišel s novým
námětem mezi výtvarníky, s kterými se tehdy stýkal, ale ti se mu vysmáli.
Vypráví, jak si tehdy řekl — "co já můžu ztratit, dám se do toho", a začal dělat
koláže sám: a hned od počátku způsobem, který byl podstatně odlišný od všech
způsobů dosavadních. Razil také pro různé varianty této své koláže nové názvy:
“roláž” (sestavovaná z varianty pruhů a připomínající staženou pomalovanou
krámskou roletu), “chiasmáž” (z množství natrhaných či nařezaných fragmentů,
jejichž směry se kříží a vytvářejí chiasmata), a “proláž” (od českého slova
‘prolínati’), “ventiláž” (koláž s volně zavěšenými detaily) a pro stejně původní
obdobu koláže, vzniklou deformací obrazu mačkáním, “muchláž” (od českého
slova 'muchlati').
Kolář se pokusil několikrát vyložit své teoretické principy (1965: esej “Snad
nic, snad něco”; 1967: odpověď na anketu o situaci moderního umění; 1968:
rozhovor s Vladimírem Burdou). O původu a smyslu svých koláží se přitom
vyslovil vždy znovu způsobem dosti překvapujícím:
Roláž mi poskytla možnost vidět svět vždy nejméně ve dvou rozměrech a
dotáhla mne k možnosti multiplicity reality. Chiasmáž mne naučila hledět na
sebe a na svět z tisíce a jednoho úhlu. (...) K asambláži mne přivedla návštěva
osvěčimského muzea. Byl to pro mne jeden z největších otřesů, jaké jsem zažil:
zasklené obrovité místnosti plné vlasů, bot, kufrů, oděvů (...), na co umění
nestačilo a snad nikdy nebude stačit. Tady se dovršila moje skepse ke všemu, co
pracovalo a pracuje s umělým šokem, ke všemu, co kdy chtělo epatovat, dráždit,
provokovat (...).
“Snad nic, snad něco”

Báseň, obraz, partitura, socha, koláž musely prožít, snést a vyzkoušet všechno,
co stále snášel a snáší, co vždy zažíval a zažívá člověk: bičování, biti, dřeni z
kůže, trháni údů (...).
Odpověď na anketu o moderním uměni

Svět vás zasahuje přímo, roztrhává vás a znovu sestavuje. Proto k vyjádření
tohoto stavu mi nejlepší připadala koláž.
Rozhovor s Vladimírem Burdou
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Ale jak to srovnat s prostou skutečností Kolářových koláží? Vznikly nejčastěji
rozřezáním či roztrháním a nových složením barevných reprodukcí starých a
nových obrazů, nebo také z reportážních a módních fotografií, “chiasmáže” z
tištěných a psaných textů nejrůznější provenience, “muchláže” obvykle ze
starých rytin. Po Kolářově výkladu bychom čekali expresionistické koláže,
odrážející krutost a hrůzu moderního světa; ale materiály těchto koláží jsou
obvykle odlehlé a zacházení s nimi chladné až k mechaničnosti. Kde je tedy jaká
souvislost mezi těmito pracemi a osudy současného člověka?
Odpověď je skryta v protimluvu, který je obsažen v prvním z citovaných
Kolářových vysvětlení. Umění, říká tu Kolář, se nemůže měřit se skutečností
moderního světa, ale přesto ji reflektuje; a to nikoli v jejích obsazích, nýbrž v
jejích strukturách - zde v struktuře “asambláže”, jejímž krajním příkladem je
osvětimské muzeum (ale kterou běžně nalezneme i na pultech obchodních domů
nebo na hřbitovech automobilů). Tak toto umění zároveň s moderní skutečností
vychází a zároveň ji odpírá, jako “evidentní poezie” zachovala strukturu básně a
popřela všechen její obsah, tak tyto koláže odrážejí struktury světa a odmítají
jejich obsah. Jsou abstrahovaným obrazem tohoto světa: moderní svět je v
Kolářových pracích redukován na formu vědomí.
10

Už v Kolářově poezii vystupovaly do popředí metody, které měly postihovat
multidimenzionalitu a simultaneitu, příznačnou pro strukturu našeho nového
světa i našeho nového vědomí. Teď jsou tyto metody osamotněny, jako
simultaneita Kolářových “roláží”, kde se prostupují dva obrazy, odpovídá
simultánnímu prolínání několika slovesných pásem v Rodu Genorově, tak
rozrušení obrazu v “chiasmážích” odpovídá mnohonásobným dimenzím bez
pevného úběžníku v básních typu citovaného Večera. Skříňky s uzlovými,
žiletkovými a jinými “básněni” byly ještě koncipovány lineárně; proto také
nejspíše Kolář tyto techniky opustil. Ale Kolářovy “chiasmáže” (i muchláže) ničí
lineární prostor, a nejnázorněji, jsou-li vytvořeny z tištěných i psaných textů,
skladba se rozpíná všemi směry po velkých plochách, a i když celek má
jednoduchou kompoziční osnovu, materiál “chiasmáže” se rozpíná po ploše bez
středu a konce. Text se nedá už číst lineárně; Kolářovy koláže by mohly sloužit
za ilustrace k McLuhanovým polemikám s “guttenbergovským vesmírem”
jednorozměrně knižní kultury moderního světa.
V Kolářových vyznáních mluví ještě starý romantik; to všechno, co v nich
připomíná, “bičování, bití, dření z kůže”, zážitek všeho zla moderního světa
zůstává vskutku vespod jeho díla jako nejprvnější zdroj. Ale zároveň jak
postupuje od bezprostřednosti slyšeného a mluveného k distancovanosti
viděného a vyráběného, postupuje také od romantické koncepce ke
klasicistické: také Kolářův klasicismus je překonaným romantismem.
Romantické umění chce ve svém krajním důsledku splynout se životem, učinit

sám život uměleckým dílem, klasicistické umění chce postavit svůj autonomní
řád mimo existující svět a učinit sám život zbytečným. To byla i pozice
Kolářova, když v Mistru Sunu a Novém Epiktétu se s hrůzou a ošklivostí
odvracel od hmotného světa našeho života. Ale umění musí vždy z jedné strany
svou zkušenost brát ze světa a nějakým způsobem ji formovat a z druhé strany
musí i řád, který jí ukládá, brát nějakým způsobem z této zkušenosti nebo
alespoň musí volit takový řád, aby byl se zkušeností světa nějakým způsobem
souměřitelný. Umění je prostředkem rozumění: jeho smyslem je nalézání nebo
vynalézání struktur, pomocí nichž by člověk mohl chaos zkušenosti objasnit,
vysvětlit, pochopit.
Ve svém romantismu Kolář chtěl především pojmout do svého básnického
díla všechnu zkušenost moderního světa - obludnou, nesmyslnou,
nepochopitelnou. V klasicismu svých koláží usiluje formulovat systémy, v
kterých se tato zkušenost moderního světa udává nebo pomocí kterých by se
dala pochopit. Umění nemůže zůstat při tom, že by jen reflektovalo rozvrat
moderni civilizace. Dělá-li člověk umění, dělá je proto, aby proti rozvratu
postavil řád, mohl zůstat člověkem, mohl žít. Slovy Lautréamont chtěl opravit
všechno zoufalství moderní poezie v naději (dopis Verbroeckhovenovi). A Kolář
(v “možná nic...”): “co může dokázat umění v tomto světě běd ‘než’ vyvolat v
člověku alespoň záchvěv napětí a čisté radosti nebo nezkaleného úsměvu?”
11

První výstavu své nové neslovesné práce měl Jiří Kolář v Praze v klubovních
místnostech jednoho pražského výtvarnického spolku, roku 1962. Jeho skříňky
tehdy ještě neexistovaly; na výstavě byly příklady “evidentní poezie”, a
“cvokogramy”, Rimbaudův slavík, kde místo barevných samohlásek byly barvy
samy, “roláže”, první “chiasmáže”, a první “uzlové básně” z nití a provázků
(ještě plošné), prořezávané “stratifie”, bylo tam také rozbité zrcadlo, kde člověk
viděl svou tvář zpřetínanou tmavými prázdnými plochami, a čistý bílý papír,
provázený výzvou návštěvníkům, aby si jej zaplnili, jak chtějí. Touž tedy nebyla
literatura, ale nebylo to ani to, co rozumíme výtvarnictvím. Podivoval jsem se
Kolářově vynalézavosti a dovednosti, ale smysl jeho usilování mi unikal.
Zatím si Kolář rychle dobýval vážnosti mezi mladými pražskými umělci; už v
padesátých letech udržoval v mnoha myslích umlčenou jinak tradici moderního
umění v Praze a nyní využil svého členství v starém pražském uměleckém
spolku, Umělecké besedě, aby se na jeho výstavě na počátku roku 1964 mohli
uplatnit tehdy ještě téměř neznámí čeští postsurrealisti a neokonstruktivisti a
ještě téhož roku se stal jedním z hlavních iniciátorů neokonstruktivistické
skupiny Křižovatka. Zároveň se jeho umění začalo dostávat do souvislostí
mezinárodních. Kolář byl pozván 1965 na výstavu Between Poetry and Painting
londýnského Institutu of Contemporary Art a na řadu jiných podobných, roku
1968 také na čtvrtá kasselská Documenta, kde se dostal do konfrontace s celým
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současným světovým uměním. Bylo to velmi poučné, vidět tady Kolářův
soubor. Téměř všichni se pouštěli svými velkými formáty, oslnivými barvami,
šokujícími efekty v zápas o uplatnění v tomto našem velikém, oslnivém a
šokujícím moderním světě: Kolář stál stranou, téměř osamocen, a tím výrazněji
vynikal. V jeho věcech vládlo ticho. Nemohl se měřit s velkými osobnostmi,
které vytvářejí dnešní podobu moderního umění, ale ani o to neusiloval. Byl
jiný.
Tato Kolářova jinakost zarazila už prvního Kolářova monografistu,
Miroslava Lamače (1968). Jeho metody jsou metodami poezie, nikoli
výtvarnictví, soudí. “Teoreticky vzato bylo by možné odlepit všeckyfragmenty,
z nichž jsou sestaveny Kolářovy Koláže a vrátit je do původní souvislosti, stejné
jako je možné vzít slova z básné a vrátit je do slovníku." Ale především
básníkovo slovo - a dokonce už Kolářovo - není slovem slovníkovým se svým
fixovaným významem, nýbrž mnohoznačnou a proměnlivou součástí proudící
řeči; proto také báseň či to v ní, co ji činí básní, se nedá slovníkově přeložit. A
nadto přechod od slovesného materiálu k neslovesnému znamenal pro Koláře
víc než změnu materiálu. Od počátku ho zajímala manipulace se slovesným
materiálem;
cítím vždy hmatatelnou potřebu pracovat se slovy, neváhám tento pocit
přirovnat k tak hrubé práci jako je práce s kladivem nebo s lopatou a stejně k tak
jemné práci jako je ošetřování dítěte nebo umírajícího, jehož milujeme,

zapsal si v Roku ve dnech. Nyní však, když se zbavil přítěže jazykové symboliky,
mohl obnažit tuto materiálovou manipulaci samu a učinitji vlastním obsahem
své práce. Kolář ve svých kolážích především vynalézá nové formální systémy a
zkouší jejich možné varianty. Co tedy dělá, nespadá už do poezie; ale stejně to
nespadá přesně ani do oblasti výtvarného umění. Je to něco třetího; něco “na
způsob umění”, jak říká Kolář sám, používaje citátu z Mallarmého. Kolářova
estetika je estetikou hry.
V době, kdy umění ztrácí své místo ve společnosti, estetika hry se stává
aktuální. Neboť hra je především autonomní; nezáleží při ní na materiálu, nýbrž
teprve na zacházení s ním; nezobrazuje nic ve vesmíru, nýbrž ukazuje řády,
způsoby, v nichž by mohl existovat. Umění může být dnes už asi jen ozdobou;
ale hra může být iniciací, může být uvedením do skutečnosti. Nietzsche, když
chtěl překonat “posledního člověka”, který zabydlil moderní svět, hledal
východisko ve hře. “Je to nevinnost: dítě a zapomenutí, nový začátek, kolo,
které samo ze sebe se otáčí, počátek pohybování, svaté přitakání.” (Also sprach
Zarathustra, “Von den drei Verwandlungen".) Nietzsche nalézá ve hře “ein
heiliges Ja—sagen”, Cage “an affirmation of life”. Estetika hry není estetikou
libovůle. Podmínkou umění—hry je, pokračuje Cage, “ochota přijmout
omezení struktury. Je to kázeň, která, je—li přijata, na oplátku přijímá cokoli,
dokonce i ony vzácné okamžiky vytržení, které jako kousky cukru pomáhají
cvičit koně, nás cvičí k tomu, abychom dělali co děláme”. (Silence, "Lecture of
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Nothing".) Jinak řečeno, hra předpokládá řád a není možná než uvnitř napřed
daného řádu, stejně jako princip tohoto řádu nemůže být než zase z náhody, ze
hry nějaké prvnější a hlubší. Tak náhoda a řád, řád a náhoda se na sebe vrstvi.
Francouzští simplisté mluvili koncem dvacátých let o “vysoké hře” a český
básník, který jim stál blízko, Richard Weiner, nazval svou poslední knihu Hra
doopravdy. Kolářova hraje také hra doopravdy. Kolář zná vážnost hry stejně,
jako zná vážnost života. Proto je od sebe vždy přísně odděluje. Jeho hrazůstává
přísně uzavřena do své umělosti. Kolář se nepokouší ji extrapolovat mimo její
mikrokosmos a agresivní estetika happeningu je mu docela cizí. Nechce rušit
hranice mezi uměním a životem. Pokud se v šedesátých letech ještě na chvíli
vracel k literatuře, psal texty, které nazýval “destatickou poezií” a které jsou
návody k malým poetickým akcím, spíše však myšleným než prováděným. Mají
být “čisté jako hry dětí”: Možná nic (...). Sestavil z nich a vydal také knížku s
názvem Návod k upotřebení (1969).
Toto se nazývá “Amnestie”:
Z prázdné ptačí klece
vyvěs
bílou vlajku
Kolář nechce zasahovat do světa. Nechce se o nic přít, nechce přesvědčovat.
Nechce stavět věci doprostřed moderního světa a jeho zmítání. Staví je mimo něj
jako jeho mlčenlivé zrcadlo.
12

Kolář je nesmírně pilný člověk. Nestačíte žasnout, když začne otevírat své
příhrady: nikdy jim není konce. Některé práce jsou vskutku nepochopitelné: na
chiasmáž Pocta Laroussovi o velikosti 200 cm x 100 cm spotřeboval celý jeden
svazek Larousse, a takové dílo není u něho nikterak výjimkou. Kolář se
nevyhýbá žádným technickým obtížím a je vždy fantasticky precizní. Nikdo mu
nikdy nepomáhá, od jeho prvního do posledního si dělá všecko sám. Někdy se
zdá, že smyslem této Kolářovy práce je práce sama; jeho dílo připadá samou
oslavou dělnosti — skoro jako by jeho pracovitost měla být omluvou za
výjimečnost existence umělcovy, jako by jej měla vracet mezi ostatní pracující
lidi, prosté řemeslníky a dělníky. Lepení koláže se stává vlastním obsahem díla:
je to vlastně obdoba techniky gestické malby, kde proces malování sám se stal
obsahem obrazu. V této technice koláže se však přitom nutně dostává do
popředí mechanická stránka procesu. Hra se mění v hříčku, dílo v příjemný
bibelot, a je to možná tento druh Kolářových prací, který nejsnadněji získává
oblibu.
Ale tato extrémní formalizace Kolářových materiálů je teprve na konci jeho
pracovního postupu. Ve svém původu tyto materiály vůbec nejsou pouhou
formální pomůckou hry, která by jen demonstrovala a abych tak řekl
procvičovala formy aktuálního vědomí světa. Materiály, které Kolář volí, mají
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vlastní symbolickou hodnotu, a tím nabývá symbolické hodnoty také hra, ke
které jsou použity. Symbolické je především Kolářovo užívání psaných a
tištěných textů. Na písmu a tisku závisí celá moderní civilizace: její
organizovanost, její teoretické úsilí, její argumentování a ideologizování. Ale
Kolář činí vše, aby textům, jež volí, vzal všechen smysl. Dává rád přednost
textům v cizích řečech a exotických písmech a zachází s nimi tak, aby zůstala z
nich jen mihotavá šeď: vše, čím byly, se rozpustilo v pouhý jednotvárný šum.
Kolářova destrukce písmových materiálů je symbolickou destrukcí principů
moderního evropského myšlení: uvádí nás do světa, kde slovo a řeči už nikomu
nepomohou.
Náhodně nejsou voleny ani materiály, kterých Kolář používá ke svým
“rolážím” a obdobným technikám. Jsou to téměř vždy reprodukce evropského
umění renesančního nebo porenesančnlho; pokud se pak tady objeví
reprodukce nerenesančního umění moderního, tedy vždy ve funkci elementu,
rozrušujícího jiný obraz opět renesančního typu. Neboť Kolář nechce rozrušit
jakoukoli souvislost, ale právě ten druh souvislosti, který je vlastní zobrazování
podmíněnému evropským racionalistickým chápáním. V některých těchto
kolážích a muchlážích manipuluje Kolář s reprodukcí tak, že se zobrazené věci
hroutí jako zbaveny vší pevné hmotnosti, roztahují se jako z gumy, rozsýpají
jako dětská stavebnice: tato destrukce statického prostoru je vskutku obdobou
oné první kritiky renesančního racionalismu, jíž by manýrismus 16. a 17. století.
To je jedna stránka Kolářovy symboliky. Druhá je skryta v jeho kolážích
trojrozměrných. Od polovice šedesátých let se začínají objevovat u Koláře
koláže, jejichž podkladem jsou různé předměty. Obvykle jsou to kusy prostého
domácího nářadí, sběračky, kolíky na prádlo, mlýnek na maso, vařečka, valcha,
laciná soška. Tyto obyčejné věci tady nejsou vůbec lhostejné: jsou inventářem
onoho chudého světa, který byl světem Kolářova mládí. Obdobou těchto
koláží—objektů jsou textilní koláže: skládány z pruhovaných povlaků na
peřiny, deček a výšivek, které zdobívaly ony chudé příbytky, nesou stejné
symbolické významy. Jiné předměty — pomačkané, polámané, rozbité — se
objevily v Kolářových kolážích, když se po těžkém onemocnění, jež ho postihlo
v listopadu 1970, vrátil k práci. I plošné koláže se tehdy mění: místo dvou
prokládaných obrazů kontrastuje jeden obraz chaotickými fragmenty z různých
obrazů, ba dokonce sestavuje “roláž” jen z pruhů mnoha různých reprodukcí.
Zvláštní místo z poslednějších prací Kolářových mají kompozice, kde koláž je
zastřena vlasovým příčeskem; zahaluje erotický obraz jako něco co chrání tabu.
Význam kolážovaných předmětů může snadno zůstat pozorovateli skryt.
Dietrich Mahlow zaznamenává v německé Kolářově monografii (1968)
překvapující Kolářovo vysvětlení o vzniku oněch jeho tolikrát opakovaných
kolážovaných jablek: "Moji rodiče vysadili při mém narozeníjabloňku". Jablko
je Kolářův totemický předmět.
K pokrývání těchto předmětů používá Kolář nejčastěji onoho typu koláže,
který nazývá “chiasmáží” a která je sestavena z roztrhaných textů. Výsledek je
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zvláštní. Předmět je zároveň exponován a zároveň potlačen; nemluvná koláž jej
odhmotňuje, odtělesňuje, a jako slova zanikající v její stejnoměrné šedi, tak zde
tato šeď dál utišuje, umlčuje, zahlazuje tvar a smysl věcí. Jsme uprostřed ticha;
někde jinde, mimo věci i lidská konání.
Jsi těžká jako hrom
Poezie
čteme v první básni Křestního listu. Poezie je pro Koláře silou, která tříští věci i
děje a odhaluje za nimi něco, co věcmi a ději už není. To je asi poslední smysl
Kolářova umění. Ve svých poznámkách, které otiskuje v této monografii, Kolář
říká pozoruhodné věty o svých “stratifiích” a “hloubkových kolážích”:
nezáleželo mu na hotovém díle, ale na tom, aby se dostal pod ně, pod jeho
povrch, do hloubky, k něčemu, co je skryto vespod a co není viditelné. Snad to
platí o celé Kolářově tvorbě. Jako potřeboval rozvrátit řeč, aby pronikl za ni,
stejně rozvrací text i obraz, roztrhává jej, rozřezává, zbavuje zjevného smyslu,
aby nalezl, co jej dělá, ale co nikdy žádným viditelným obrazem nebo textem být
nemůže. Proces této destrukce, tohoto “pitvání”, jak to Kolář nazývá, je
důležitější než to, co nakonec z ní viditelného zas vzniká, a my se ne náhodou
vždy znova obdivujeme zvláštní trpělivé zuřivosti Kolářovy metody práce.
Nad mým pracovním stolem visí jeden z obrazů - objektů Kolářových: na
desce polepené roztrhaným slepeckým textem je přilepena obyčejná zazátkovaná lahvička a v ní uloženy svinuté útržky ze všech Kolářových pokusů
o neslovesnou poezii — z básně ze žiletek, z básně z hadříků, z básně ze
slepených textů, z básně z rukopisných čar a ještě několik jiných, které nemohu
rozeznat. “Několik okamžiků před zrozením básně” se nazývala jedna z oněch
bezeslovných kompozic, které kdysi vyklepával Kolář na psacím stroji; co
mlčením před básní začalo, tady mlčením za básní se uzavírá. Forma se stala
bezvýznamná a obsah nesrozumitelný; hmotné dílo umění se ztrácí, zbývá jen
nehmotné poselství, mlčenlivá výzva. Za celým tak rozsáhlým a rozmanitým
dílem Jiřího Koláře někde pořád zůstává velké ticho. Je výzvou k něčemu, co
zde nikde není; k “životodárnému nic”, jak říká Cage; k jinému začátku.
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Jiří Kolář na západě
Meda Mládková
Chalupeckého článek byl původně napsán pro katalog Kolářovy výstavy ve
Schwarzově galerii v Miláně v roce 1972. V témže katalogu je také Kolářova
studie Snad nic. snad něcoýákož i jeho rozhovor s Vladimírem Burdou a velká
část dosud neuveřejněného rukopisu, v němž Kolář píše o svém vlastním vývoji.
Katalog se stal podkladem k celé řadě dalších a dalších katalogů a článků o
Kolářovi.
V té době byl Kolář v Československu už oficiálně popírán a zapírán. Doba
jeho výtvarného kontaktu s československou veřejností byla velmi krátká: vý
stava v Klubu VU Mánes v Praze 1962, v Liberci 1963, v Ústí nad Orlicí 1967,
opět v Praze ve Spálově galerii 1968 a nakonec v Opavě v Památníku Petra Bez
ruce 1969. To byla poslední výstava v Československu. Jeden z jeho prvních
kritiků, M.Lamač napsal 1968:
Kolář je typický ‘homo ludens’, velký bavitel, jenž dokázal s nekonečnou
vytrvalosti a morální nezdolností hrát svou úlohu v době, kdy neměl vůbec
publika. Ostatně ani dnes není toto publikum ěetné, alespoň ne přímo u nás...
V zemi, kde se tolik dá na malířský výkon, musí budit podezření člověk, jenž
dělá cosi, co bezesporu patří alespoň zčásti do výtvarného umění, aniž kdy
namočil štětec do něčeho jiného než do lepidla.”
Je hodné pozoru, jak si rychle cizina všimla tohoto nadaného umělce a jakou
mu dala možnost uplatněni na širokém mezinárodním poli. Již 1963, pouze rok
po první výstavě v Mánesu v Praze, má Kolář samostatnou výstavu v Miami
pod názvem Bizarre Photo Montage by Jiří Kolář. Ve stejném roce vystavuje v
soukromé galerii v Londýně, kam je pak 1965 pozván známou anglickou
kritičkou J. Reichhardtovou k účasti na výstavě Between Poetry and Paintingv
Institutu Moderního Umění. Téhož roku má výstavu ve Vídni, kde se s jeho
dílem seznamuje ředitel víděňského Musea dvacátého století VIerner Hofmann,
který neváhá zařadit Kolářovu koláž Žiletková báseň do sbírky význačných
výtvarníků tohoto století. Byl to čin kritické odvahy, za níž mu Kolář navždy zů
stal vděčen. Ve stejném roce samostatně vystavuje ještě v Janově, 1966 v Essenu,
Hanoveru a Paříži a 1967 v Mnichově.
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“Čechoslovák má zde svou první výstavu” Hilton Kramer napsal v New York
Times:
Minulého léta při své návštěvě Prahy měljsem Štěstí být uveden do "studia”,
do dvou maličkých, nemožněpřecpaných pokojíkův podkroví Jiřího Koláře,
kterýje pokládán znalci soudobé výtvarné scény v Evropě za nejnadanějšího
výtvarného umělce dnešního Československa... Veliké množství prací, které
jsem při té příležitosti viděl, doslova stovky pečlivě provedených koláži a
kolážových konstrukcí, mějasněpřesvědčilo, že Kolářje umělec výjimečného
nadání.
Výstava v New Yorku je dnes pro každého umělce přímo sine qua non jeho
uznání nejen ve Spojených státech, ale i v ostatním světě. Evropské galerie se
předháněly ve výstavách Kolářových koláží: Kestner Gesellschaft v Hanoveru,
Overbeck Gesellschaft v Lubeku, museum v Ulmu, Kunstverein v Mnichově
kromě mnohých soukromých galerií v Brémách, Hamburku, Stuttgartu. V roce
1970 měl Kolář výstavu v Düsseldorfu, v Achenu a dokonce i v Museu
moderního umění v Paříži. V roce 1971 vyšla v Německu kniha Das sprechende
Bild - Jiří Kolář, sestavená a uvedená K. B. Schauffelenem, která jistě ještě více
přiblížila Kolářovým německým obdivovatelům jeho dílo. Kniha obsahuje
výběr z Vršovického Ezopa, z Básni ticha, z Prométheových jater a Kompletní
návod k upotřebení, o nichž se podrobně zmiňuje Jindřich Chalupecký.
Po velkém úspěchu v celém Německu neváhala ani Paříž. Již 1969
francouzský básník a kritik Aragon napsal o Kolářově umění článek pro Les
Lettres française, který pak použil francouzský kritik Raul-Jean Moulin jako
předmluvu ke Kolářově biografii, vydané v Paříži 1973. V roce 1971 připravil
známý francouzský spisovatel a básník Michel Butor literární koláž Opusculum
Baudelairianum jako katalog pro Kolářovu výstavu, věnovanou jeho
oblíbenému básníku Baudelairovi. Výsledkem je velkolepá poetická souhra, v
níž se Kolářovy koláže, citáty z Baudelaira a Butorovy texty subtilně doplňují.
Tak jako výstava v Kaselu v roce 1968 byla skutečným začátkem nevídaně
úspěšné umělecké kariéry Jiřího Koláře, výstava v New Yorku v
Guggenheimově museu v roce 1975 byla zatím jejím vyvrcholením.
Shromáždilo se tu skoro tři sta obrazů a uměleckých objektů ze soukromých
sbírek z celého světa. “Že se to povedlo,” napsal ředitel musea, Tomáš Messer v
katalogu výstavy, “to je zásluhou mnoha umělcových přátel v Československu,
Německu, Itálii, Anglii a ve Spojených státech, kteří po léta svůj obdiv
vyjadřovali kritickou podporou a sbíráním jeho díla.”
Kolář, pozván museem, přiletěl z Československa několik hodin před
zahájením výstavy a zůstal v New Yorku asi čtrnáct dní. V krásném new
yorském podzimu se tehdy odehrávalo něco jako Kolářův festival. Čtyři další
galerie otevřely Kolářovy výstavy, Guggenheimovo museum uspořádalo večer,
na kterém Kolář vysvětloval vývoj svého umění, navštěvoval své výstavy a staré
i nové sběratele svých děl, kteří se předháněli v pořádání večeří na počest jeho a
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jeho ženy Běly, jež ho doprovázela. Ohlas Kolářova umění byl udivující.
Guggenheimovo museum bylo stále plné a new-yorští kritici byli přímo
konsternováni. V Arts Magazíne Kate Linker napsala:
Jiří Kolářje vzácnýfenomén v umění dvacátého století. Je to literární umělec,
který se vynořil z tradice slovesného umění; jeho koláže jsou jejím
pokračováním a zároveň kritikou.
Recenzent v The Village Voice napsal:
Svou výstavou v Guggenheimově museu se Kolář vynořil jako velká
umělecká osobnost. Jeho koláže se měří s Ernstem, Cornellem a Arnem
Ryanem. Jestli někdo vnesl nový život do tohoto unaveného media, je to Jiří
Kolář.

Krátce po ukončení výstavy v New Yorku, začala Charlotta Kotíková připra
vovat další americkou výstavu v Buffalu. Výstava byla nazvána “Jiří Kolář transformace” a úspěšně zahájena v dubnu 1978. Kritik v Buffalo Veiv.s o ní
píše:
Umění se může chápat jako sen o minulosti přeměněný do vztahů přítomna.
Jako svědek změny ... Umění však rovněž předvídá budoucnost. Je předpo
vědí výrazů, jejichž význam se opírá o minulost...
V létě roku 1978 výstava byla přejata do Galerie Ontaria v Torontu v Kanadě
a odtud pak byla převezena do Galerie moderního umění v Georgii. “Poesie
prostupuje Kolářovými kolážemi” je název článku, oznamujícího torontskou
výstavu. Mimo jiné se tu píše:
Kolář je jedním z mála umělců naši doby, kdo dokázal vynalézt nový jazyk
oné temné země nikoho, která odděluje obrazy od slov... (!0.6.1978).

Klade se zajímavá otázka. Jak se podařilo tomuto skromnému, plachému
českému básníku, který se slovesně dovede vyjadřovat pouze svou rodnou řečí,
vyvolat tolik spontánního zájmu západního světa? Částečně na tuto otázku
odpověděl kritik v Time.
Když Československo uvolnilo cestování, západní intelektuálové se tam
odvažovali s podezřívavým vzezřením cestovatelů, kteří objevují temný
kontinent. Byli však překvapeni, když zjistili, že mnoho Čechů zná hry
Samuela Becketta a Edwarda Albee a udrželo si vztahy ke kulturnímu vývoji
na západě. Komu se podařilo dostat do kavárny Slavie ve čtyři hodiny
odpoledne, tomu se tam nabídlojedno z možných vysvětlení. Scházela se tam
po léta skupina umělců a spisovatelů, kteří horlivě překládali západní
literaturu, divadlo a knihy o umění. Jeden z jejich vedoucích je právě Jiří
Kolář, esejista a obecně uznávaný přední básník Československa.
Jedním z důvodů Kolářovy popularity na západě je fakt, že stovky a pravdě
podobně tisíce Kolářových koláží se nacházejí po celém světě a budí další a další
zájem o jeho dílo. Komerční galerie rychle vystihly tento zájem a předhánějí se
ve výstavách. Jak se dostalo takové množství Kolářových koláží do světa?
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Některé byly zakoupeny v galeriích a jiné se dostaly mezi lidi jednoduše tím, že
Kolář své umění po léta rozdával. V dosud neuveřejněném rukopisu Kolář píše:
Již v prvních dobách mého zájmu o koláže a později málem soustavnějsem
rozesílal své pokusy na neznámé adresy, na inzeráty, na jména, která jsem
náhodně zahlédl, vypsal z vývěsek anebo ze seznamů. Stejně tak jsem je
úmyslně zapomínal v kavárnách, v tramvajích, na nejrozličnějších místech,
odkládal jsem je, ztrácel, strkal do schránek, pod dveře, anebo házel do
oken... asi deset jsem jich nacpal do pytle se starým papírem, určeným do
sběru a několikrát jsem tak učinil i s objekty. Již jsem potvrzoval autorství
mnoha z nich. Čtyři se ocitly v USA.
Když pak do atelieru začali chodit kritici, Kolář nadšeně rozdával své koláže
všem, kdo o ně projevili zájem. A lehko šije představit kritika, který přijede na
pár krátkých dnů do Prahy a v pravém smyslu “proletí ateliery” - jistě jinak
bude uvažovat o obraze, který si přivezl s sebou a pověsil ve své pracovně, než o
jiném, na který si vzpomíná jen mlhavě...
Na jiný, jistě silný důvod Kolářovy popularity upozorňuje Tomáš Messer:
“Jiří Kolář k nám mluví jako účinný svědek kolektivních významů a pravd.”
Katy Kline v Courier Express napsala: “Kdo jednou uvidí Kolářovo dílo,
nikdy už nepohlédne na tištěnou stránku tak jako před tím: jeho vzácné umění
mění zvyky našeho vidění a obohacuje naši totální zrakovou zkušenost.”
Kolářovi, jak se zdá, se podařilo vytvořit poezii zjevnou všem beze slov. Našel
pro ni nový univerzální výraz, kterým zachycuje polyfoničnost myšlení a
kterým rozšiřuje pole lidského vnímání. Co více si může básník přát?
Jiří Kolář: Koláž

Měl jsem na krku tři donašeče
hraběte Deyma

vrchního komisaře Konráda

a cenzora Zimmermanna

Poslední byl nejdotěrnější a nejnebezpečnější
Chodil za mnou každý den

vodil mě na procházky
vyzvídal co čtu

co píšu
nutil k rozhovorům

a mluvil sám co by ode mne rád slyšel
Nakonec unavený a zoufalý mým šermováním

vzal mě jednoho dne laskavě za ruku
a dojemně pravil:

- Bratříčku, jak dlouho bude ještě trvat
rakouské panování?

- Bratříčku, modleme se každý den růženec,
aby trvalo věčně!
odpověděl jsem stejně přívětivě

- A proč? zarazil se
- Protože kdybychom je ztratili,
zítra nás uchvátí do pazourů Prušan!
povídám s úsměvem a od těch dob mi dal pokoj

31

Podepsaní herci prosí
aby jim bylo nejmilostivěji dovoleno
navštívit jednou ročně Plzeň
Cheb Hradec Králové Budějovice Litoměřice a Nové

Město pražské

a mohli v jmenovaných městech dávat české hry
německé operety dohry a balety

Svou nejponíženější prosbu podporují těmito důvody:
1. Všichni jsou synové této země

a nečekanou výpovědí

se octli s ženami a dětmi bez chleba
2. Usilují o uplatnění české řeči na jevišti

dávali v Praze osm českých her
a byli za velké účasti s nadšením přijati
3. Zavazují se uspořádat

v každém místě svého pobytu
představení ve prospěch lidumilného ústavu
4. Prosebníci se odvolávají

cis. král, emigračního dekretu
aby každému synu této země
byla poskytnuta pomoc a podpora

v jeho snaze nalézt poctivou obživu

5. Manželka jednoho z žadatelů

vrhá se s pěti batolaty
k nohám jeho veličenstva
a dovolává se nejmilostivějšího slibu

kterého se jí dostalo přede dvěma roky

jako vzácné milosti

že se v čas potřeby chleba a pomoci

může s největší ponížeností hlásit na Nejvyšším místě
6. Naprostá nutnost opatřit si denní skývu
přivádí žadatele k prosbě

aby se jim dostalo příznivého vyřízení od Nejvyšší
milosti co nejdříve
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Jiří Kolář: Muchláš
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Jiří Kolář: plakát pro Mezinárodní konferenci semiotiky umění v Ann
Arboru 1978

Ze vzpomínek Slávky Vondráčkové
Když začla nová republika, na Příkopech před knihkupectvím a antikvariá
tem firmy Andrée v nízkém domku u prašné brány bylo náramně živo. Nahoře v
obchodě i dole v hlubokých sklepích odehrával se sběr knih a starých písem
ností ze zabraných a zničených rakouských archivů a rozsáhlých knihoven. Na
hoře na chodníku vozy stále přivážely nové balíky a dole ve sklepích to mladí i
staří, znalí jazyků, na kupy sortýrovali a házeli na kupy. Starých tu bylo málo,
většinou šli do vysokých úřadů i do vlády. Mladých nebylo taky moc. ti zase šli
dělat literaturu, psali básně a hlavně s radostí lapali po kariérách. Staří na psaní
čas neměli, třeba takový Machar na tégenerálské kobyle - kdepak básně, romá
ny!
Byly tu většinou samé ženy. Tužily se. Byla mezi nimi i Zdenka Foustkováa
její kamarádky a taky bývalé kolegyně z Minervy. Mezi dnem zaskočila sem ta
ky Milena Jesenská, přeházela všecko, nacpala si plnou aktovku a vesele odvlá
la bez. zaplacení. Kradla tu jen to nejfajnovější, předepsané od těch chlapců z
Area. V Areu sedávali mladí rakouští němečtí literáti Max Brod, Franz Werfel,
Willy Haase, Oto Piek, Alfred Fuchs. Johannes Urzidil a někdy i Franz Kafka.
Dnes tam na Milenu hlavně čeká Ernst Poliak, ten její milej, na ty knihy zesběru. To byl takovej nějakej bankovní šrajber, jak jsme ho my z českého korsa na
Ferdinandce nazývali. Zavřeli prý Milenu kvůli němu do sanatoria ve Veleslavíně. Na tu naši překrásnou scénu národního plápolání vyšla rovnou odtam
tud.
A rovnou hned Areo. Příkopy a Andrée, kde jí Zdenka nutné knihy vyřadila.
S Milenou se znají od mládí a mají se rády. Zdenin bratr Jiří Foustka byl první
láskou Mileninou. Ta byla tehdy sextánka a nosila jemu ijeho sestře ohromné
kytice ruží a karafiátu, někdy kupovaných, ale většinou trhaných v sadech, bu
benečských vilách nebo hřbitovech. Tahle kleptomanie jí zůstala po celý život.
Jiří Foustka - to byla úžasná figura v životě Mileny. Po celý život se o ni staral,
půjčoval jí pořád peníze, tahal ji ze všech těch nepříjemných galopád a po letech,
když byla zničena a zpustošena fiolkami dikoditu, ji zachraňuje. V roce 1937
zprostředkuje lékařsky radikální léčení, drsné a zrychlené, sám ji odváží do ne
mocnice a pak nazpět. Díky jemu se Milena zase vzchopí, je uzdravena a nalézá
v Peroutkovi ona sama i její emigrantská parta mecenáše, učitele a všestrannou
oporu. A vplouvá úspěšně do své poslední redaktorské role v Přítomnosti.
Na scénu přicházejí teď dvě minervistky. Asi takhle to líčí Kodíček, který v tu
dobu je se Zdenou v redakci Tribuny. Dva efebové, chlapecky štrejchnuté.
Stihlé, hezké, mladičké Češky, prostě senzace: Milena Jesenská s Jarmilou
Ambrožovou-Haasovou. Jen tak prolétnou německou promenádou na Příko
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pech a míří do Area. Zavlály lehounce, elegantně s malým posměškem. Jsou
lehkomyslné, světácké, sečtělé nebo si jen tak hrají? Jsou lesbické?
V Areu na ně čeká třetí. Stasa Procházková-Jílovská. Zdenka k nim patří v
mýtu i ve skutečnosti, i když se brání; maturovala 1908aony 1915. Měly stejné
profesory a profesorky, slyšely volání nové doby, žily s novou literaturou, no
vým divadlem, novými koncerty. Zdenka proti nim však byla serióznější, stu
dovala po maturitě vysokou školu, dějiny umění, a věnovala se studiu cizích ře
čí. Byla už vdaná za prof.Borovičku a byla zkušenější, měla i svůj příjem. A mezi
ně přivedla Vilmu l.owenbachovou, odhodlanou zachycovat všecky světové
novosti.
Těm prvým třem vládne Milena. Jsou exkluzivní, elegantní, Milena jim udá
vá tón, objednává zvláštní střih šatů, k nim zvláštní kabelky, pasy, klobouky,
obuv. K maturitě přijdou v antických růžových řízách. Všechno obstarává Mi
lena. Dluhy za to je nucen pak platit Milenin otec, pan profesor Jesenský.
Jednou sehrají v Kafkově Zámku chór antických přítelkyň, rádkyň.
Kafka sám žádá připojit k nim ještě další minervistku Amálii Kreidlovou. a pak
žárlí na všechny. Kreidlová Amálka byla ta, která milovala Franzova soka
Ernsta Poliaka, kterého jí Milena přebere a za kterého se provdá.
Zaskočím si do minula. Jak jen nám ta válka začla?
S Milenou Jesenskou jsem se vídala někdy v Holandské kavárně v Mikuláš
ské třídě. Bohémská se jí říkalo, intelektuálská. Scházívala jsem se tam s partou
spisovatele Hanuše Jelínka, Otakara Theera, Ivana Olbrachta, s herečkou Milinkou Pačových a jinými. Parta z letního bytu v České Kubici. U jiného stolu
sedával prof. Jesenský, jeho přítel, můj švagr J U Dr. Karel Wiesenberger. nějací
lékaři a malíři, Scheiner, fešácký elegán, ilustroval hlavně pro berlínská nakla
datelství. a malíř Oliva, mondénni akvarelista, grafik. Milena, tehdy sextánka,
leckdy sem za otcem zaskočila. Olivoví i Scheinerovi se zalíbila. Pozvali ji do
atelieru. Stála jim pak modelem, otec to se ví, neměl o tom tuchu. Stála jim na
há - dokresluje se to v mýtu “Kafka” a rozběhne se to do všech polobiografií a
článků o ní. Ale neuvádí se v těch článcích, že se tam v té holandské kavárně
děly ilegální přípravy pro to, co bude po válce. Zpravodajničilo se tam čile a
Hanuš Jelínek říkával: - Ani v zpravodajském generálním štábu rakouském ne
měli tolik a takových zpráv. Já jsem se v tu dobu vrátila po maturitě z Gmundenu, klášterního penzionátu.Tatínek povídá: -Stálo to dost peněz, teď ať tu němčinu nezapomeneš, dál si
ji musíš pěstovat. - fs dal do novin inzerát na česko-německou konverzaci. Ten
krát to bylo běžné. Zdokonalovali jsme si němčinu s pražskými Němci. Hlavně
němečtí Židé si s námi opravovali svou kůchelbohmisch.
Nejdřív jsem si z inzerátu vybrala nějakého pana Kafku, úředníka. Že prý
přijde pod orloj v šedém ulstru. noviny v ruce. Tatínek mi dal na ruku těžký
zlatý náramek s diamantem, který přivezl kdysi zemřelé mamince z Holandska.
-Ať ten pán vidí, že jsi z lepši rodiny, že nejde o nějaký vypočítavý flirt, že jde
počestně jen o tu konverzaci. -
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Šedý ulstr, noviny v ruce, pod orlojem, bůh ví - ale není to vymyšleno. Staro
městský rynk v něm pevně kotvil. Nedal děvčeti z dalekých Vinohrad přednost,
aby si sama určila schůzku. Takový hubený černovlasý mládenec to byl. Otec
prý má tamhle naproti kontor, pomáhá mu v kanceláři. Šli jsme Mikulášskou
třídou. Konverzace byla dost zaražená. Počasí, Malá Strana, škola, maturita,
němčina a pak se to stočilo na literaturu. Kierkegaarda jsem neznala vůbec,
Dostojevský - bože, ten je tak smutný, svěřuji se mu. Leželi jsme tenkrát všichni
v Zolovi, taky Arcibašev se nosil. Zarecitovala jsem mu něco z Verbické, Klíče
ke štěstí. To neznal zas on, zadivil se. A konverzace táhla se s pomlkami nezábavně dál. Měla jsem nějaké ty popálené sny za sebou, nějaké ty deziluze, ale
konverzovat o tom s cizím člověkem? Schiller a Góthe ze školních škamen von der Stirne heiss
rinnen muss der Schweiss
soli dass Werk den Meister lohen
doch das Segen kommt von oben to se mi zdálo zaostalé. Pámbůh z kláštera z Gmundenu mi právě odcházel a
Rudolfem Steinerem jsem si nebyla ještě tak jista. Do antroposofické společ
nosti jsem vplavala rovnou z /lve Maria, Ora/w> wo/tw a z pochmurných exercícií. Busty obroditelů, buditelů a obrozenců na almarách a knihovnách našich
starých pražských rodin v tu dobu jsem jaksi tutlala.
Vrátili jsme se pod orloj a řekli si, že se zase uvidíme, napíšem si. Na orloji šli
zrovna apoštolově:
Příchod - zjevení - zlý odchod -Tatí, povídám doma, nějaký slušný člověk, otec má kontor, pomáhá mu.Asi obchodní rodina, to je něco reelního - uznale podotýká tatínek.
- Jen si nezačínej s písálky a básníky - nejsou k ničemu - poučil mne a šel za
svou novou avantýrou.
Asi nějakej kancelista. pomyslím si s nádechem nedoceňování. Užjsme se ne
sešli. Vybrala jsem si jednu z dalších nabídek: Fräulein Gertrude Thierberger.
Byla to pozdější žena Johanesa Urzidila. Jednou jsme si s Urzidilem o tomhle
sekání psali v roce 19...
Pak jsme se stěhovali, pálily se odpady a staré papíry. Přišel mi do rukou taky
dopis nějakého pana Kafky. Spálila jsem to a ani nevěděla, o jakého Kafku tu
šlo.
Pak mi ho někdo náhodou v Praze nebo ve Vídni ukázal, žeje to ten spisova
tel. A vida, byl to ten od orloje ze Staroměstského rynku.
V Café Centra! ve Vídni jsem ho pak lehko už poznala.
Jezdívala jsem do Vídně dost často. Bydlívala jsem tam v hotelu císařského
dvorního rady Josefa Gabriela, Seilerstätte 11. Dole byla Krausova restaurace
a tam se soustřeďovala válečná ilegální činnost. Členové české Maffie přinášeli
a odnášeli zprávy v holích a v držácích deštníků a tužek. Odtud se taky chodilo
do Café Centrál. Tam se pamatuji na Olbrachta z dělnických novin, malíře Ty-
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faniho. později tak slavného, taky Franz Werfel sem chodil, to pracoval ve ví
deňském válečném archivu. dr.Jaromír Malý, Koníčková Marie, pak Sonka,
Sonnenschein a nějaká pianistka Svobodová. Ti měli v Centrálu stammtisch.
Tam to bylo dost intimní. Takové malé mramorové stolky na kovových nož
kách. Jednou jsem tady na někoho čekala, bylo brzy, nikdo tam nebyl a já si sed
la k vedlejšímu stolku, snad pražských Němců. A tam přišel Franz Kafka. Toho
jsem poznala. On mne asi nc. Mluvilo se o počasí, o válce, pár sporých slov. Co
mu budu povídat, že se loučím dnes s Wienerwerkstätte i s tou jejich morrisovštinou? Že jsem neostřílená holka s lineckou maturitou z gmiindenského kláš
terního penzionátu? To na mně stejně bylo vidět. A že jsme se jednou sešli na
tom Staroměstském rynku ve věci inzerátu, když, šli zrovna ti apoštolově? To on
už přece zapomněl. Tak jsem mlčela a on taky. Jen se tak zdvořile usmíval a já si
četla jen tak v nějakých novinách. Pak si někdo přisedl, pro všechno se mi před
stavil a pak mluvil dost pobouřeně, skoro vzrušeně s Kafkou. Pak umlkli, já
zvedla od novin hlavu, zadívám se, on plakal! Hlavu měl opřenu na složených
rukou na kavárenském stolku s šedožíhaným mramorem. Šedobílá, ta bylajasná. ne už tak ta svítivě černá, složená na chvilku na stolku, úžasně černá, tmavě
červná skvrna, až modravě lesklá - vlasy černé jak navixované. Tenkrát se ještě
na leštění bot používalo vixu. To navixované sebou několikrát zacloumalo.
Asi zavzlykal. l en druhý konejšivě mluvil. Já jsem ho taky pro všechno pohla
dila na tom černém chumlu a zdvořile pronesla
-Ha rum weinen si ja. Herr doktor? Neodpovídal, konečně já jsem taky odpověď nečekala a raději sezačla loučit.
Tu hustou, nestínovanou černotu dodnes ještě vidím. Max Brod píše, že ho
jen jednou viděl plakat, Felicii Bauerové plakal častěji, i Mileně a Doře Dymantové i Willi Haasovi jednou na ulici:
- nejraději bych hlavu na tvé rameno položil a zaplakal na klopě kabátu. Ale teď tady na šedobílém mramoru?
Vzpomínky - jenže člověk není s nimi nikdy sám.
V polovině 80tých let univerzita ve Wuppertálu pořádá kritické vydávání ce
lého Kafkova díla. Vytahují se nové objevy, škrtají falešné dedukce z textů. Mě
ní se sled kapitol Maxem Brodem určených. Od nás. kdo jsme přežili, požadují
.v kuté č n o s t i. Vytahujte je: Petits Faits vraiz drobných faktů! Rozfoukejte
mýty stanovené nátlakem zvenčí!
Ta příhoda s pláčem, s uhlově černými vlasy? Málo prý jezdil do Vídně. V
Centrálu se skoro neobjevoval. Mohlo to být 1917, když, jel z Bratislavy od rodiěů Felix Bauerové po definitivním rozchodu s ní? A proč plakal?
Málo jsem se s Milenou Jesenskou setkávala. Vídala jsem ji někdy v Tůmovce. kam chodila za starým Jesenským, tahat z něho peníze. Sedával tam s mým
švagrem Karlem Wiesenbergerem. pražským advokátem. Byli to dva kamarádi,
muzicírovali spolu, do koncertů chodili a večer do klubu hrát karty a pít, a to ne
málo.
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Jesenský nadával na Milenu, rozčiloval se že až někdy zčervenal. Švagr mu
pomáhal v právních záležitostech, kterých se tady dost kolem Milenky proháně
lo.
- Samé dluhy abych za tu holku platil. S tím židem se tahá, nedá siřící. Doma
abych schovával před ní zlato na zuby, dukáty a laky léky a drogy. A ty módní
fusekle a kravaty, kapesníky rozdává těm svým milencům.-A copak ta tvá švagrová? Pořád s ní cloumá ta socialistická verbež z Berlí
na? - Teď jde zas po bélogvarději ich. To víš, ta směs dnešních uniforem běženců,
emigrantů, kdopak se v tom vyzná. A nadávali oba. Holky bez. matek, pěkné nadělení, bručeli. Mileně dluhy za
platil a odcházeli se švagrem do klubu hrát karty a pít víno.
Tímhle švagrem jsem zase shodila já Maxe Broda po půl století při té reedici
Kafkova díla.
- Milena byla z milionárske rodiny, která ji kvůli sňatku se židem Polákem
vyhodila a vydědila. - píše Brod.
Prof.Jesenský nebyl milionář, ale slavný univerzitní profesor s vlastní sou
kromou praxí, úspěšný, nadaný a pracovitý. Byl z malé měšťácké rodiny, jeho
otec se těžce probíjel jako zástupce podniků se stavebním materiálem. Sestra
Růžena Jesenská byla spisovatelka, učila na škole. Její články v Národních lis
tech velmi rád čítal a glosoval Franz Kafka.
Můj švagr JUDr.Karel Wiesenberger a Jarmila Klatovská, přítelkyně prof.
Jesenského, dosvědčují, že Jesenský po smíření s Milenou ji dal značné věno i
bytové zařízení, když, po sňatku s Ernstem odcházela do Vídně.
Milena odchází tedy s Ernstem do Vídně. Proč by nešla, naváže tam na volný
život, který vedla s přáteli v Praze a s novými kamarády v snobském Areu. Vy
žívat se teď v lásce bude moci naplno, rozbujařila se v ní ta složka míň ovládaná
rozumem. Házela do toho věno táty. Rozkutálela to do dvou let a Vídeň - krach
na krach. Rozpad pevných hodnot. Zima bez topiva, bez jídla, jen ty brambory
a kyselý zelí. Platy malé, ceny stoupají. Hodnoty se převracejí v bankách, na
burze, v obchodech, v literatuře. Lidé si v manželství navzájem půjčují peníze,
ženy, potraviny, noviny a uhlí. Ernst se stává bezohledný, arogantní, studuje si
privátně u prof.Schlicka neopositívní směr. A zas jak v Praze i tady zapadá do
kroužku přerůzných žen. Liesel Behr. dobře oblékaná elegantní panička, na
tehdejší dobu až exkluzivní.
Nevysvětlitelná magie vycházela z toho malého, na pohled bezvýznamného
muže a hnala ženy jednoduché i komplikované do jeho náruče - píše v článku
J.Urzidil. Po půl století si jednou píšeme a on v dopise o Poliakovi pozname
nává:
- Er ivar unertrágUch. Jak byla teď nešťastna v té Vídni Milena! Zklamání v Ernstovi, nechuť ke
kamarádovi Werfelovi a vymýšlet podfuky, fingované krádeže a zas nějaké pod
pisy falešných půjček. A pak to morfium.
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A přece Ernst tu hraje dost významnou roli. Stýká se s mnoha literáty. S Werfelem, Franzem Bleiem, Hermanem Brochem (toho Milena učí česky), Willy
Haasem, Ginou a Otto Krausovými. Pavel Michael Lutzler, Edith Réney, Gi
na Knus, Robert Musil, Eva von Aosch, Egon Ervin Kisch.
Možnosti růstu tu měla. Vydržovala domácnost. Měla smysl podnikat pro
peníze jakékoliv riziko, ne vždy právě vhodně.
Sny z. drog mátly, utíkaly, prchaly, A pak zas absint, víno. Zase podfuky, fin
gované krádeže.
Zdenka, provdaná za Američana Wattersona, odjíždí s ním a Sletým Jeníč
kem po Borovičkoví do USA. A slibuje psát články do všech redakcí v ČSR.
Její místo v pražské Tribuně doporučí Stasa Procházková-Jílovská Mileně Je
senské, aby pracovala ve Vídni jako dopisovatelka.
Milena píše. Má za sebou kamarády z doupěte v Lerchenfeldstrasse, kamará
dy z Centrálu a tu dobrou partu s Karl Krausem v Griensteidl Café.
A tu se zjeví právník z pražské úrazové pojišťovny Franz Kafka. V Centrálu
jí říkají: má dobré věci, měla bys to překládat.
Překládá tedy.
Napsala mu kolegiálni dopis do Merana, kde je na dovolené. Píší si častěji.
Pak denně. Dopisy kolegiálni se změní v dopisy lásky. V Mileniných exceluje
ta její složka citová, impulsivní, intuiční. Oddaně zadoufá. Chce odklidit rychle
své i jeho problémy. Pak její spekulativní složka předhodí konkrétní výzvy. A
Franz? Jeho obdiv je klidný, neunavený, pokorný. Jak je jí známá diskuse žida
se světem! Pro něj je to vlažná vonná koupel, později se do ní nedočkavě a bez
rozmyslu vrhá. A ona píše, píše. Píše pro sebe, pro peníze, teď i pro něho. Pod
svým jménem i pod značkami a podotýká:
- Moje módní články nečtěte, jsem pouhá módní referentka. A on jí hodí míč na hraní:
- / Vaše móda je důležitá životu, vytvářet fikci módy - i to slouží životu, k
osobní pohodě, štěstí. A ona odrazí míč:
- Jsem než pouhá uhlířská Kafka. A Vilmě Lowenbachové píše (1920):
- Znáš Kafku? Úžasný člověk. Od března 1920jakoby se jemně vplížila atmosféra Franze Kafky z pražského
Area do Mileniných vídeňských článků, v červnu přihořívá.
16.7.1920 překládá Milena Kafkův článek “Nešťastný”
22.4.1920 Franz. Kafka: Topiš - Milena Jesenská
26.9.1920 Franz. Kafka: Zpráva pro Akademika
A ona píše Maxu Brodoví:
- Jeho knihy jsou úžasné, on sám je ještě úžasnější. A Kafka sám usuzuje v dopise Maxu Brodoví:
- Má nespavost asi má různé důvody. Jeden z nich snad je má korespondence
s Vídní, ona je živý oheň, jaký jsem ještě nikdy neviděl — přitom je odvážná,

40

chytrá, jemná a vše přihazuje k oběti, neho chceme-H, vše získala obětí. On k ní pak zajede do Vídně. Jak překrásnéjsou ty dva dny, bájí o tom v dopi
se Maxu Brodoví. Návštěva Vídně přinese oběma hřejivou naději pro budouc
no. A ona mu překládá jeho články, on se vrací z lázní, posílá obnosy, větší než
honoráře.
- Zvláštní, jak mne Tvé dopisy oslňují: já Tě miluji, ty těžko chápavá, tak jako
může milovat nepatrný oblázek na svém dnu. přesně tak Tě zaplavuje moje mi
lování. X nabízí jí svou hřejivou pomoc.
A její citová složka zatouží mít muže, děti, domov. A zadoufá. Chvílemi do
konce zapomene nadneseně své dopisy stylizovat.
I jemu, Kafkovi, zjevuje se znovu příslib dítěte. Ale současně v jeho labyrin
tu světa zjevuje se Morgenstern a pyramida Vereščaginových lebek, sugerují
cích děsivé hrůzy.
A pak dopisy Maxu Brodoví (29.7.1920):
- Zděsila jsem se, nevěděla jsem, že Franzova nemoc je tak vážná—jsem úpl
ně zoufalá, ztrápená. Franz jistě někam pojede, udělám proto všechno a když
to nepůjde jinak, přijedu sama na podzim do Prahy a někam už ho pošleme,
viďte? Kafka žárlí na Ernsta, žárlí taky na lidi z Milenina minula. Vplíží se do toho
jakési pomluvy. Začnou poletovat pomlouvačně dopisy i anonymy Haas-Milena-Werfel. Mýtus to detailně rozvrací. Pak zas Julie Wohryzková, Staša, Ernst
Polak. Identifikují se osoby, odvolávají se dřívější dohady.
Dopisy, dopisy lítají pořád. Ty od Franze, určené jen Mileně z počátečních
dvacátých let. jsou ty nejkrásnější, nejcitovější.
Fejetonů určených jako odpovědi na tyto dopisy je také dost. Je v nich dál
mnoho jeho myšlenek. Píše pro něj, dokonce ho cituje:
"Melancholie v dešti". Tribuna. 29.4.1921 - Můj dědeček říkával - napsal kdesi básník Kafka - že život je úžasuplněkrás
ný. Nyní ve vzpomínce stlačuje se mi tak všechno dohromady, že například sko
ro nechápu, jak se mladý člověk může rozhodnout, aby jel do nejbližšístanice,
aniž by se bál - nepočítaje s možností dohody, že čas obyčejného člověka, šťast
ně uplynulého života, daleko na takovou jízdu nestačí. Kafkovo zdraví se horší. Milena ho volá v krásném fejetonu “Geheimnisvolle
Erlösung - Tajemné vykoupení", 25.2.1921. Tribuna. Samý smutek.
Milena nyní častěji z Vídně přijíždí do Prahy. Vždy navštíví Kafku.
8.května 1922 v deníku si poznamenává:
- M. byla zde, už nepřijede. Pravděpodobně moudré a pravdivé. Přece je tu
snad nějaká možnost, jejíž zavřené dveře oba hlídáme, aby se neotevřely, či spí
še abychom je neotevřeli. Neboť samy se neotevřou. A pak přichází smutné rozloučení s tím černým jejím chlapcem, "nekrolog
Franz Kafka". 6.června 1924: —psal knihy nejvýznačnější mladé německé
literatury, je v nich boj dnešní světové generace — By! příliš jasnovidný a
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moudrý, aby dovedl žít. příliš slabý, aby bojoval, slabosti ušlechtilých krásných
lidi, kteří nedovedou podstoupit boj se strachem před nedorozuměními, nelás
kavými intelektuálními lžemi, vědoucí předem, že jsou bezmocní a podléhajíce
tak. že zahanbuji vítěze. Byl člověkem a umělcem tak úzkostlivého svědomí, že
doslechl i tam. kde druzí, hluší, cítili se bezpečni...

Willy Haas, důležitá osobnost z mýtu i skutečnosti Franze Kafky, sděluje při
vydávání dopisů Kafkových Mileně, že Milena pocházela z prastaré patricijské
rodiny, že její rodné jméno z.latinisované nalézá se na staroměstské radnici, vry
té do mramoru s popravenými českými patrioty po Bílé hoře. Tento text pietně
vsazený do Milení na životopisu převzal i po 65 letech i švýcarský spisovatel Joel
Jakubec ve svém dílku Kafka contre ľabsurde.
Ptala jsem se v r. 1969 prof.dr. Polišenského, v jakém spojení asi byla Milena
s rodem Jana Jessenia. Odpověděl mi: Její otec nemohl být přímým potomkem
po meči Jana Jessenia. Ale Jesenští z obou dnešních větvíjsou pravděpodobně
potomky tohoto starého rodu.
Pan prof.dr. Jesenský, žák slavného Goudona v Paříži, sháněl se také jednou
po erbu Jesenských. Dostalo se mu při rešeršich záznamu ze starých bucifalů:
Zdrcující dojem z rozsudku smrti popravou padl na hlouček českých pánů,
mezi nimiž se vzpřímenou hlavou stojí Harant z Polžic, Masterovský, Sušický.
Steffek, Jesenský. Staroměstské náměstí obstoupeno celé vojskem. Lešení, po
pravní i soudní, potaženo černým suknem, stálé bubnování, sluhové mají černé
kápě. Poprava trvala 4 hodiny, dělalji kat Mydlář, dostal za ni634 tolary. Mistr
Jan Jesenský z Jeseně byl jeden z popravovaných. Byl mu vytržen z úst jazyk,
po smrti pak čtvrcen byl za to, že na sjezdu 1619 přemlouval Uhry ke spolku s
Čechy. - 7.a ním šel Černín z Chudenic a ostatní.
Prof.dr.Josef Polišenský v doslovu k Zweigovu Erazmu Rotterdamskému
(1970) píše:
Jan Jesenius se přidal k odboji a jeho osud byljen o málo tragičtější, než osud
Karla staršího ze Žerotina, který se k tomu odhodlat nemohl.
1 Milena se přidala k odboji.
V roce 1944 profesor M UDr.Jan Jesenský dostává krátký telegram, že Mile
na Jesenská, vězeň č.4714, je mrtva a pochována. Žádal o bližší zprávy. Byly
mu slíbeny, nikdy se mu jich nedostalo. Před tim dostává MUDr.Jan Jesenský
zprávu, že byli odsouzeni stanným soudem v Praze 29.9.1942 k trestu smrti pro
účast na ukrývání českých parašutistů dva jeho synovci doc.M UDr.Jan Jesen
ský. zubní lékař a Jesenský Jiří, zubní technik. Byli popraveni i se svými ženami.
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Pavana pro Ivana Diviše
Rio Preisner
Ten, kdo zná rozsáhlé lyrické dílo Ivana Diviše, žasne nejen nad tím, že jeho
přítomnost v českém exilu zůstává skoro nepovšimnuta - Ivan Diviš sám by k
tomu asi poznamenal: “jak jinak ani nemůže býti”, - ale zamyslí se i nad tím,
proč se tomuto básníkovi nepochybně evropského formátu nedostalo mezi
národního uznání, když už ne věhlasu. Zrovna tak se lze ovšem ptát při studiu
tvorby Vladimíra Holana nebo Jana Zahradníčka.
O pohotové od povědí nebude nouze, otázkou zůstává však, budou-li vskutku
průkazné. A mám-li celou otázku okořenit ještě zrnkem ironie: není divu, že je
tomu tak, jak tomu je, uvážíme-li, jací čeští autoři se dnes stali populárními v
českém exilu a dokonce i na západním knižním trhu, i když mezi vkusem české
ho emigranta a západního intelektuála existují zajímavé diference.
Nemyslím si, že například problém překladu obtížného jazyka lyrikůjako je
Holan nebo Diviš by představoval nepřekonatelnou zábranu. Existují-li překla
dy z Baudelaira, Mallarmého, Valéryho, Rilka, G.Benna, Osipa Mandelštama
jistě by bylo možno přeložit do některého světového jazyka i verše Divišovy.
Ostatně Holan byl přeložen v pěkném výboru do italštiny (zesnulým slavistou
Ripellinem), do němčiny (zčásti autorem této poznámky). Vyšly německé pře
klady z Halase (P.Demetz), a ovšem i starší expresionistické překlady z Březiny
a Bezruce, k disposici je německý a anglický překlad Máchova Májeatp. A přes
to - kromě specialistů slavistů - evropská kulturní veřejnost neví prakticky nic
o české poesii, královně české literatury, a z české literární tvorby do úmoru ci
tuje - poté, co už zapomněla na Karla Čapka - “Švejka”, neznajíc obvykle jmé
no jeho tvůrce.
Složitá, mnohovrstevná, protože ještě živá čeština našich velkých lyriků pře
káží spíš mnohým českým exulantům, jejichž jazyková kultura je prabídná a ne
zadržitelně se rozpadá. Úděsné je, že dokonce i čeští autoři, kteří odešli z vlasti
před deseti lety, vyrábějí dnes texty, v nichž se to hemží primitivními gramatic
kými chybami. Jazykovou devastaci v českých exilových časopisech a zejména
pak novinách lze kompenzovat jedině tak, že ji interpretujeme a hodnotíme jako
grotesku. A to nemluvím ovšem o fatálních tiskových chybách a osobních
schválnostech. V českých exilových redakcích chybí pochopitelně gramatiky
znalý korektor. Dnes je známo, že básník a redaktor Oskar Loerke prakticky
zachraňoval stylisticky kostrbaté texty kdysi slavného “básnického knížete”
Gerharda Hauptmanna...Lyrický jazyk takového Holana nebo Diviše musí být
pro konzumenty exilové literatury skoro nesrozumitelný. K dovršení bídy se
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vyskytují v českém literárním exilu i kritikové, kteří svou vlastní neschopnost
rozumět básníkově výpovědi s nestoudnou samolibostí vydávají za hodnotící
soud.

2.
Na otázku, kterou jsem položil v úvodní kapitolce, se pokusil dát promyšle
nou odpověď už Vojtěch Jirát v knížce Jak se písemnictví stane světovým, jež
vyšla v roce 1940 v Petrových Svazcích úvah a studií. V. Jirát navazuje v tom na
starší práce z oblasti sociologie vlivu (L.Schúcking), sociální projekce “estetic
kých funkcí” (J.Mukařovský), na F.X.Šaldův pozoruhodný esej O tak zvané
nesmrtelnosti díla básnického, na J.Kornerovy studie o evropském dopadu
německé romantiky. V naší době se obtížným historickosociologickým průzku
mem literárního obecenstva (Publikumserforschung) zabývá například H.R.
Jauss a dotýká se ho i sociální psychologie, sociologie lidské role (Rollensoziologie) zastoupená dnes pracemi neokantovce Ralfa Dahrendorfa, hegeliána
Helmutha Plessnera a j.
Zcela abstraktně se dá t.zv. mezinárodní věhlas daného autora chápat v roz
mezí nekonečné odlehlých punktů náhody, vyššího úradku, sociálně dějinné
zákonistosti a svobody. Jisto je, že přitom rozhoduje řada iracionálních a sub
jektivně podmíněných vlivů, jako třeba vytrvalá chvála ctitelů.objevné studie
kritiků, působnost literární školy, skupiny, propagace pomocí reklamy, anket,
interviewů. udělování cen atd. Historicky zajímavé jsou třebas i pokusy autorů
samých zjednat si pozornost literární veřejnosti osobní agitací, inscenováním
společenských a politických skandálů, aktivním členstvím v mocných politic
kých organizacích. Germanisté znají případ H.Heineho, který psal kladné i
odmítavé kritiky na vlastní díla a neváhal ani uveřejnit oznámení o své smrti,
vždy s úmyslem vzbudit zvědavost a zájem publika. K osvědčené manipulaci
úspěchu náleží i doporučující předmluva napsaná slavným autorem, od něhož
mnohdy stačí pět šest slov chvály. Thomas Mann se v tomhle ohledu vyznačo
val zcela zvláštní “ironickou" pohotovostí opatřit předmluvou knížku kdejaké
ho začátečníka.
Důležitější je už rozlišení, běžné v sociologii vlivu, mezi úspěchem okamžitým
a trvalým (zvaným věhlas), z. čehož první se váže spíš k literatuře triviální a kon
zumní, druhé pak k dílům, jež označujeme epitetem “hodnotné”. Dějiny kul
tury ukazují pak také, že z úspěchu okamžitého (a pomíjivého) se těší literární
díla determinovaná aktuálně politckými zájmy. Úspěch převážné části dnešní
české exilové i domácí (petlicové) literatury vyplývá právě z těchto politických
okolností.
Nicméně úspěch, buf okamžitý a pomíjivý a provázející dílo nevalné umělec
ké hodnoty, vždy pomůže vyvolat aspoň zdání jeho výjimečnosti a kromě toho
podporuje možnost jeho vyvýšení do roviny děl věhlasných. Naprotitomu dílo
vysoké umělecké hodnoty, které si nezíská okamžitý úspěch, mívá jen malou, i
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když ne žádnou naději v pozdější mezinárodní věhlas. Bývá odkázáno na obje
vitele, který je ve hvězdnou hodinu představí světu pokud možno jakodílo pře
hodnocující dosavadní hodnoty. Bylo by snad přehnané tvrdit, že bez úsilí
Maxe Broda by o díle Franze Kafky nebo Leoše Janáčka vědělo jen pár nadše
ných přátel? Nejde však jen o úspěch jedinců, ale celých národních literatur. I
ty potřebují své objevitele a propagátory na evropském fóru. Takovými objevi
teli a propagátory například německé romantiky v Evropě (via Francie) byli
A. W.Schlegel a H. Heine, oba odkojeni duchem německé literatury a filosofie,
schopni a odhodláni prostředkovat jej inteligencii sousedního národa.
I česká literatura a kultura měla své propagátory; k největším a nejslavnějším
z nich nutno počítat císaře Karla IV.. Později to však byli kupodivu převážně
Němci usídlení v českých zemích, zejména pak v Praze. Zmínil jsem se už o pře
kladech, a myslím tu opět na lyriku, jíž věnovali svou pozornost pražští Němci
židovského původu: Friedrich Adler, překladatel Vrchlického, Rudolf Fuchs,
překladatel Bezruce (předmluvu ke knize napsal F.Werfel), Otto Piek, překla
datel Březiny, P.Eisner, překladatel Máchy, Nerudy a ovšem Němcové. Jakýsi
“vyšší” propagátorský stupeň v překládání české lyriky reprezentují dnešní
Němci a Rakušané jako např. Reiner Kunze, Franz Peter Kunzel, Paul Kruntorad, Konrád Schäuffelen aj. - Pouze překlady však nestačí neboť zatím stále
ještě vznikají nahodile a nesystematicky, a hlavně pak nejsou provázeny ener
gickou snahou uznaných expertů - nejlépe ovšem českých - zařadit je kritickou
analýzou do panoramatu evropské literatury. Nemusím ani dodávat, že tato
snaha se neváže pouze na překlady. Za tři generace českého exilu se však ne
našel jediný český vzdělanec, který by okcidentu soustavně teoreticky de
monstroval vrcholné hodnoty české lyriky.
Českému autoru se nedostává tudíž především jednoho - co v míře hojné a
vrchovaté dostane do vínku každý začínající autor anglický, francouzský, ně
mecký, ruský - totiž opory, jež vyplývá z věhlasu literatury, v níž vyrůstá. Česká
literatura jako víceméně mýtizovaná veličina, jako nesporný hodnotový kom
plex, všestranně zapojený do koncertu evropských literatur, v povědomí evrop
ského intelektuála zatím neexistuje.
Patří to ovšem k údělu literatury většiny malých národů, i když právě na tom
to poli dochází k zajímavým historickým zvratům: jako byly rychlý vzestup slá
vy skandinávských literatur, nebo zase pomalé, ale vytrvalé pronikání literatu
ry polské, maďarské, holandské, belgické do evropského kulturního povědo
mí. V.Jirát v té souvislosti právem upozorňuje na vliv Herderovy filosofie za
sazující se za nezadatelné právo specifických národních znaků na evropském
kulturním fóru.
Tam dochází ovšem velmi snadno k simplifikaci, a co hůř: k radikálnímu
převrácení perspektivy. A tak se stane, že nikoli národ prezentuje své “speci
ficum”, svou neopakovatelnou “quidditas" před zrakem kulturní Evropy, nýbrž
naopak: evropské kosmopolitické intelektuálstvo vnucuje svou povrchní sty
lizovanou představu o povaze národa a rázu jeho literatury umělcům a umění
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daného národa. A jen takové dílo, jež vyhoví této apriorní představě, nebo se jí
obratně přizpůsobí, bývá kladně přijato na evropském knižním trhu.
Základní stylizační impuls pro českou literaturu v Evropě poskytl Haškův
Švejk. Jeho sláva se přes Německo rozšířila do dalších evropských zemí, a nyní
je tak nesporná a zakořeněná, že lze sotva očekávat, že v dohledné době bude
nahrazena jiným vzorem, jinou syntetickou formulí, jež by například otevřela
evropský zrak - postižený všemožnými očními neduhy - pro neskonale vyšší
hodnoty moderní české lyriky. - Tyranii švejkovského paradigmatu utvrzuje
ostatně i velmi průhledná, ač skoro už podvědomá, snaha českých prozaiků (ba
i dramatiků) přizpůsobit se tomu vzoru a tím i tyranii domnělé evropské per
spektivy, v pochopitelné touze po rychlém zahraničním úspěchu.
Naštěstí pro českou literaturu se dá model “Švejka” jen těžko aplikovat na
českou lyriku, jež sama o sobě, dík své historické zralosti, stojí nad ním v ne
dostižné výši. A pokud jde o českou prózu, pak překonání a integrace modelu
“Švejka” by mohly leda přispět k tomu, aby konečně překonala pubertu a do
spěla. Rozmělňování tohoto neblahého modelu ji pouze zavádí hlouběji do
mravní a tím i estetické břečky. Dokud však česká próza nevyroste ze stádia na
podobivého jinošství, pouhá skutečnost překladu do světového jazyka ji vysta
vuje nebezpečí, že pokaždé a s truchlivou zákonitostí zmizí v chaotické zá
plavě tiskovin zprůmyslovělé literátské produkce. A nezapomeňme, že takový
bankrot může neblaze ovlivnit i osud díla na jeho vlastní, domácí půdě. Exil k
tomu ovšem přidává další variace literátských tragedií a frašek. Za tragickou
frašku považuji úděl autora, který ze samé snahy být světový se stane nečitel
ným ve vlasti a nepochopitelným v širém světě, který zaměnil se svým exilovým
okolím. Takový autor pak zůstane odkázán na hrstku čtenářů v ghetoidní en
klávě emigrace. Dante ovšem byl s to z duchu exilu vyloužit nikoli tragickou
frašku, ale božskou komedii. Poměrně úspěšný zápas s nebezpečím ghetoizace
exilového autora v naší době se dá dobře sledovat třeba u Nabokova. Německý
protihitlerovský exil měl kromě jiného výhodu, že trval jen krátce a neváhal se
mnohdy “internacionalizovat” hlásáním bolševické ideologie, která i dnes ještě
otvírá na západě mezinárodní dveře našim nepoučitelným vyznavačům socia
lismu s lidskou tváří.
Na rozdíl od literatury polské nebo maďarské nebylo údajné české národní
specifikum: “švejkovství” v očích Evropy reálnými projevy české povahy (nebo
se mýlím?), nýbrž ojedinělým, geniálním literárním dílem. Jde tedy o obraz od
vozený z. jiného obrazu, a přesto, jak váže, jak ujařmuje! Vždyť koneckonců i
politická aktivita českých disidentů v očích západních intelektuálů se chápe
často jen jako nová variace švejkovského “bourání Rakouska”, a dokonce i
obrozenecká autostylizaze některých literátů, písničkářů a fejetonistů jako by
byla potají poplatná dobrému vojáctví, a opět s pošilháváním po roli, kterou od
správného českého disidenta očekává západní publikum.
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Pak jsme měli ovšem Karla Čapka sjeho pokusem vykreslit západu (i nám)
nešvejkovský obraz malého českého člověka, a napojit ho dokonce na linii ma
sarykovského humanismu. K.Čapek by toho snad býval i mohl dosáhnout; je
ho model by možná připravil důstojnější základnu pro vstup české prózy na me
zinárodní kolbiště, nebýt ovšem katastrofy druhé světové války, a taky Brechtova perverzního pokusu vsadit Švejka jako odbojáře do samého středu hitlerov
ské armády před Stalingradern...

3.
České lyrice by na evropském jevišti nepomohl Hašek ani Čapek. Přitom
právě ona nejhlouběji proniká k substanciálnímu obrysu české národní povahy
- pojem, jehož nebezpečnou vágnost si plně uvědomuji. Proti fiktivnímu Švej
kovi se vynořují dějinami ověřené české postavy od knížete Václava, přes krále
Přemysla Otakara po císaře Karla IV., od Jana Husa přes Jana Žižku po Valdštejna, od Vaváka přes Helda k Palackému, od Havlíčka přes Masaryka k Pa
lachoví a Patočkovi, od Sabiny přes Fierlingra k Svobodovi... Jaká protikladná
škála mučednických světců, královských dobyvatelů, evropských vladařů,
blouznilců, kondotiérů, velkolepých spiklenců, zbožných písmáků, pyšných
plebejců, myslitelských státníků, literátských denunciantů. filosofujících střízlivců, senilních ničemů, jinošských hrdinů, sokratovských štvanců... Taková
česká povahopisná galerie - zdaleka ne úplná - by dnešní západní intelektuály
patrně iritovala, ne-li šokovala. Ale teprve takový složitě polarizovaný “model”
češství by mohl v okcidentálním světě vzbudit smysl a porozumění pro českou
lyriku.
Ta ovšem zdaleka ještě nepodlehla oné přizpůsobivé uniformitě, jíž je -doma
i v exilu - poznamenána současná česká próza. Česká lyrika žije dosud v ne
závislosti na hypnotickém zraku okcidentu a jím uznávaných modelech. Tím
nechci říct, že by nic nevěděla o avantgardních trendech a postbrechtovské
“angažovanosti”. Česká lyrika vstřebala do sebe vrcholné projevy evropského
básnictví v kontinuitě, již lze sledovat zpět až k středověkým žankéřům a trobadurům a jejich occitansko-minnesängrovským dědictvím; a nejen vstřebala,
ale i vnitřně přetavila a přehodnotila, a to silou mnohotvárné sice, ale nena
podobitelně svébytné českosti.
Pokud jde o českou lyriku módění, její vývojová křivka -jejíž vzestupný trend
nemohla arci zaručit žádná sebeevropštější tradice, nýbrž jen zázračně se obno
vující milost toho, čemu se nevědecky říká básnické posvěcení - klesá ovšem čas
to pod evropskou úroveň. Nikoliu transcendentálního bezdomovce Máchy, ale
u jeho obrozenských soků včetně vulgárně plebejského Hálka (navzdory jeho
jímavé obraznosti); nikoli u jediného českého klasika par excellence K.J. Erbe
na, Máchova rovnomocného protichůdce, bojovníka proti sebeničivé české
hybris, ale u Nerudy, osvíceně dospělého, jemuž.jiskra básnického poznání zkomírá zasuta pod nánosem pokrokářské a “vědecké” uvědomělosti. muže bez
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domova, jako byl Mácha, bez rodiny, jako byl Mácha, ale i bez nejmenší potře
by trancendence, bez níž Máchovi nestálo za to žít. V druhé půli I9.století pak
dosáhli aspoň dolní hranice evropské úrovně Sládek a Vrchlický: První lyrikou
bolesti (jíž jakoby předjímal Holana) a neplebejského, takřka aristokratického
selství, nikoli ovšem již barokně katolického v duchu protijosefínského Vaváka,
ale těžkomyslně osudového až tragicistního pod olověnou oblohou starozákon
ně neúprosného Boha; druhý svým radikálním odvratem od zvěčnělé obrozenské prízemnosti, jež se v Čechách dobře a jakoby navěky zabydlila, k osvobo
divému evropanství. Nemyslím, že té hranice dosáhl O. Březina, jakkoli se v něm
shlíželi němečtí expresionisté (ba právě proto!), neboť je příliš zabředlý do
eklektické gnoze - že šlo o pouhou attitudu, to rozpoznal už Jakub Deml -, inte
lektuálsky fascinován verbalistními pseudoextázemi do kosmického vakua bez
transcendence a bez Boha.

4.
Lyrika evropského formátu byla odjakživa formou poznání. A nelze to vzta
hovat úzce jen na případy učených básníků, jakým byl třeba Dante nebo v mo
derní době T.S.Eliot, poeta doctus. Jde o zcela osobitou formu poznání, jež je
velké lyrice - v Dantově nebo Eliotově intelektuální lyrice jako hodnota navře vlastní, a provází ji i tam, kde je “naivně” průzračná jako poezie zralého Goetha.
Často se cituje výrok poetologa 17.století Martina Opitze o poezii coby “skry
té teologii” (verborgene Theologie), výrok, na který o století později ve své
estetice navázal Kantův přítel a rival, Herderův učitel Hamann. Ale o zcela
zvláštním druhu poznání jako základu poezie hovořili i v naší době například
Robert Musil, Hermann Broch, v Rusku Osip Mandelštam, mám-li se omezit
na umělce samé. Toto poznání nelze ovšem vymezit vědou, filosofií, historií a
ani ne teologií, i když Opitz a Hamann tímto spojením chtěli naznačit, že básnic
ké poznání zahrnuje víc než třeba intuitivně nazíranou syntézu všemožných
disciplin vědeckého a filosofického poznání, přičemž toto vře-jako i v křesťan
ské teologii - vyrůstá z apriority na člověku absolutně nezávislého Zjevení Lo
gu. Zatímco vědecká teologie, podnícena dynamikou poznávaného a uznáva
ného Zjevení se rozvíjí v “nauku o věcech božských”, v poezii žije zjevující dy
namický impuls Logu skrytě (verborgen), nereflektované, ale o nic méně účin
ně. Z toho plyne, že poezie se ubírá opačným směrem než teologie, nikoli k po
znávání Boha, nýbrž k všemožným, vějířovitě rozvětveným a hlavně také nezá
vislým formám poznání a uznání (Rilke by řekl “oslavy”) podstat jsoucna a
existencí, a to - a zde zase na rozdíl od vědy - v zrcadle kreaturálního aktu Boha,
ba víc: v zrcadle ztělesnění samého stvořitelského Logu. Proto k smrtelným
hříchům poezie, k zradě poezie skrze samu poezii patří iluse - již v komplexní
systém rozvinula romantika a její avantgardní dítka - že úkolem poezie je kon
strukce jakéhosi Anti-Logu v podobě druhé, poetické skutečnosti, duchovněj
ší, nezávislé na banálním, padlém jsoucnu, jakési druhé substance, snížoperu-
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jí všechny utopické ideologie, jakéhosi umělého, syntetického světa, o němž sní i
moderní technologie a s ní spřažené přírodní vědy.
Proto, opakuji, nejsou mi Neruda ani Březina básníky evropskými v tradici
Vergila, Danta, Shakespeara a Goetha a Puškina a Hopkinsea Mandelštama,
protože zrazují básnické poznání všelijak zdůvodňovaným odmítnutím kreaturálnosti jsoucna a inkarnovaného Logu, a tím, přes všechen “realismus”, přes
všechnu kosmickou, takřka teilhardovskou extatičnost, slaví abstrakci a slouží
bezobsažné “duchovosti” nicoty. Pokud u nich lze hovořit o poznání, pak má
hodnotu gnostickou, nikoliv básnickou.
Kdekdo ovšem namítne, že existuje řada básníků evropsky proslulých, jejichž
básnické poznání směřuje též do nicoty, báje oslavou nicoty nebo aspoň její
“předsíně” vytýčené fantasmagorickou druhou skutečností snů a čirých obra
zů, a je neseno dynamikou zavilé přímo nenávisti k jsoucnu: Mallarmé, Rimbaud, Valéry, mladý T.S.Eliot, u nás například Nezval. Na to bych odpověděl,
že jde převážně o básníky, jejichž “poselství” bylo abstraktně formulováno ro
mantickými gnoseologickými systémy, jež ovládly a preparovaly mysl Evropy
(včetně Ruska) krajně nepoetickými prostředky postupně se ideologizující po
litiky, vědy a náboženství. Věhlas těchto básníků stojí tudíž na umělých pilí
řích moci, jež v procesu své totalitarizace využívá jejich služeb, jejich zrazeného
nadání jako fasády, a ve chvíli, kdy se náležitě upevní, je vyhodí na “smetiště
dějin”. Neboť pro tuto moc i čirý, fantasmagorický obraz, symbol sebe sama,
je ještě příliš spjat s nenáviděným jsoucnem. Tohle propuštění ze služeb, po
věstné der Mohr hal seine Schuldigkeit getan, der Mohr kanngehen podmiňuje
tragedii evropské avantgardy.
5.

Domnívám se však, že Mácha, Erben, Sládek a v naší době Holan, Halas a
také Ivan Diviš byli a jsou nadáni básnickým poznáním, jež je zařazuje do vel
kolepé rodiny extatických i střízlivých, zanícených i hněvných, milujících i po
raněných oslavovatelů stvořeného jsoucna, do rodiny, kjejímž praotcům nutno
počítat Homéra a Vergila.
Hermann Broch definoval básnictví jako poznání netrpělivé. Připomíná mi
to Kafkův aforismus o netrpělivosti (poznat), kvůli níž jsme byli vyhnáni z rá
je. Ivan Diviš kdysi s velkým zájmem studoval Mandelštamovu Rozpravu o
Dantovi, kde ho - kromě jiného - upoutaly dvě myšlenky: představa o poznává
ní v letu, skrze pouhý náznak, pokyn, skrze nečekané, ale bleskem postřehnuté
rozevření podstaty, a pak Mandelštamem opakované tvrzení o krystalické, žu
lové hmotnosti poezie, na rozdíl od absolutní nehmotnosti Pekla. Není zde
místo pronikat hlouběji do Mandelštamovy fascinující, na Dantovi poučené
poetologii, ale chci jen upozornit na to, že ono poznávání v letu cestou intui
tivně a zároveň inteligibilně (jak už věděl Maritain) uchopovaných a pronika
ných facet krystalických podstat, toťona forma básnického poznání kreaturál-
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nosti oslavené pak v paradoxní hmotě poezie. Peklo naproti tomu - což Mandelštamovi odkryl Dante - toť negace vší krystalické hmotnosti, adorace-a tře
ba poetická a nesmírně svůdná! - duchového vakua, mikroskopicky ověřené
prázdnoty.
Poznání v letu nelze ztotožňovat s netrpělivým poznáním, s jeho špatnou
metodou vynechávání a přeskakování podstatného, zavírání očí před jsoucnem
přespříliš průkazným ve své bytostné analogičnosti, příliš neodbytným, příliš
poutajícím, příliš se dožadujícím zastavení a konečného rozhodnutí, příliš bo
lestně dorážejícím na citlivou blánu básníkova Já. V českém básnictví se touto
netrpělivostí poznání - jež zdaleka není ještě zradou básnického poznání! - vy
značovali zejména mužové s vyhraněnými rysy buričskými - mluveno s Šaldou a démonickými, mluveno s Goethem. Myslím tu opět na “snivce a buřiče" Má
chu (i když mám výhrady k oné“snivosti”), na Holana v metafysických mukách
spravedlivě klnoucího v neposlední řadě i na, jak to říct? - paroxysmálně něhyplného Diviše. Vedle nich básnické poznání našeho klasika Erbena je mnohem
vymezenější, přesnější (ve formě), mnohem přehlednější, a hlavně pak bděle
překonávající svod netrpělivého, démonického skoku: “A skokem byli dvacet
mil...”
V Cechách je pak pro básníka věru co poznávat! a nezadatelný úkol českého
básníka spatřuji pak především v básnickém využití notorického dějinného
náskoku Cech, toho mystického pupku střední Evropy. V Cechách se mnohé ví,
nebo lépe: dá zvědět, protože poznává dřív, než v západní Evropě. Podivná
fascinace Evropy Švejkem vyplývá - podle mého názoru - z nejasného tušení, že
Švejk poznává a ví mnohé nejen lépe, ale i dříve, než ostatní. Jeho úředně po
tvrzené “blbství” svědčí paradoxně o jeho lepším a včasném vědění, i když na
druhé straně právě Švejk náleží k těm “dvakrát chytrým”, kteří svého perma
nentního náskoku používají nejen k záchraně sebe sama (malý národ má na
tohle svaté právo), ale i k sebevyzdvižení nad všechny ty domněle vědoucí ná
měsíčníky. Svejkovo “blbství” stojí proto, v protikladu k hodnotám “Blouda
v Kristu”, čímž se jeho paradoxní moudrost znehodnocuje v samolibý škleb a v
ironickou slovní hru opovržení. Švejka, ač ví leccos předem a přesněji, nestihne
proto také nikdy mýtický úděl Kassandry.
I česká avantgarda, domněle se poevropšťující opojným pendlováním mezi
Paříží a Moskvou, jimž se leda zapojovala do neúprosné logiky totální ideologizace, propásla jedinečnou příležitost využít básnického poznání, jež sejí na
bízelo v samém středu Cech, a jež by z ní - dík dějinnému předstihu - učinilo
teprve vpravdě avantgardu v zaslepené Evropě nástupu Hitlera a stalinských
procesů. Vystřízlivění a návrat - ono halasovské “Já se tam vrátím” - přišly v
luzích české avantgardní poezie trochu pozdě, i když ještě natolik včas, aby z
nich vzešlo jedinečné opus Holanovy oplozující pozdní lyriky. V každém přípa
dě tento pozdní návrat ztracených synů patří k tragice Holana, Halase i Seifer
ta. Poslední z trojice vystřízlivělců, Jaroslav Seifert, vylíčil nedávno v básni
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“Hlava Panny Marie” děs z onoho básnického poznaní, jež nečekaným bles
kem proniká k samé dejinné podstate odcizení mezi smyslem a pasmyslem
básnické tvorby v Cechách, a tápavé naznačuje i řešení mučivé otázky po smys
lu českých dějin. Seifertovou, “návštěvou” u Holana jako by se po více než dvou
stoletích na okamžik preklenula propast mezi obrozenci a Máchou, mezi dvěma
protichůdnými cestami poznání: gnostického a básnického.
Ivan Diviš píše teď svou poezii na západě, který by patrně - zotročen záko
nem své gnoze - nepochopil předstih básníkova básnického poznání odkojené
ho a stále ještě živeného Čechami, i když promítaného do zdrcující globality. Ne
- západ ještě nedorostl moderní české poezii ani teď po katastrofě druhé světo
vé války, a pochopitelně ani na pokraji své nepochopitelně logické sebelikvidace. Ivan Diviš zato je čten a obdivován ve vlasti, kde vyrůstá už nová generace
básníků, Divišovou poezií poučených a vychovaných.

Jiří Kolář: Brancusi (I960)
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Z Žalmů Ivana Diviše
Žalm

1.

Popatř na naháče, lákavou nevinnou sběř,

svalstva otáčivá, zvony houpavé.

se zvonu popatř rozežhnutého
vizírem neúprosná, hledáčkem ontológie
sleduj to hemžení těl

Čapí trus nohou, kozlí chlupy a kožky,
salmiak vředů
Popřej hodinku rána nedělního,
polednem zvrchol, odpolednem skloň,
k večeru narvi jelita

Jelita bouřky zahnitá spodní žlutí
s polámanými sirkami blesků
Krutými fóry jeviště propadlého

s kroupami, šlehem překvapení

Mastný papír od buřtů sleduj
ulicí jak těká a těká

Jak tak ten život plyne co blýskne vlnky

v roztoku chlóru co pepří oči
Jak tak ten život pod mostem teče,
pod mostem, zpod něhož zmizela řeka

Výhnivé této pozdní neděle

i další neděle na přeslen navinuté
neumístitelného kolovratu
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Žalm

2.

Teď také básnik, tvor k povržení,
vědákům pro smích, ineptus didus,

který o třetí zrána ve vlastní krvi se vrací:

I on chce vyznat se z bezbožectví,
podpalu půd, klučení trav,
také on nabírá dechu, skrze kobylky řve:

Dlouho sis dobíral lidi, Pipine macaráte,
Melhubo kušnivá, světice z malin:

dlouho jsi dotíral, Pipigello:

Ptám se kdes byl když vraždili, kde jsi se flákal,
když nás přepadli hovadci bez pohlaví

s kušnou zmouněnou, co dělňasu ve zbrani sluší:
po kterých větrech ses honil, přelude dulý.

Křesťané páni když napichovali
na kaktusy s gustem?

Vkteréto pyramidě bzdil jsi suchadech,
Židy když trojnožkou tisíciletí
uličkou hnali?
Islám když rodil se z kobylinců,

z velbloudinců když vstával, zrůda pravidelná?
Kudy ses čubčilo, nenásytná mino,
když Varšava v krbu žhnula

pod dohledem přátel?
Ve které krysí díře vrhu praekosmického,

králíků srandu kdyžs připravoval

ses hrabal, bys doplácal mozek
z vratné hry engramů?
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Ze smrti strach jsi vložil v pokus:
jednoduchost i génia zla je vtip:

v lotosu klín štip masařky,
pud sebezáchovy hnípe
Jen proto na věžích zčernalých za soumraku

jen proto tam otáčejí se mstivci

v cylindrech sazí:
za euklidiádou souhvězdí
trpělivostí zblblé bulvy točí

výpočet zastrou, stádu pod hradbami
pak nahrší pilin, i rozkolísán

mezi omletý žleb a prokletý ruchadla ruch,
hroutí se mládenec k víře.
Na skvrně skrna jsem já, vši veš

nalétší na lep: i já

lebkou proženu hřeb.

Žalm

3.

Vladimír Kafka je mrtev; raketou Palach
dopadl sžehnut na hnůj Čech.
Filosof vypil nepenthes.
Za srdce bodré, za srdce pivní,
za srdce zavekované v žluklý lůj,

naposled popad se národ.

O kdybych vyznával rovnou víru

a kdybych vyznávat vůbec byl schopen
popad bych meč a pozutínal
jim lebky od západu na východ všem:
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doma visí jen šňůra od županu,
nad prázdnem strop a v hrudi kra ledu
hranou o hranu skřípe.

Ještě mám slovo do stěny němá,
hlodavá krysa svůj rup i chrup:

ještě mám náturu ze železa,
okutou třikrát ztuhlým sklem:
abych se dočkal, abych se dočkal!

jepic, spálených lustry!

Dobře bych uslyšel stony a škuby,

mé noci budou nasyceny.

Aby nám u nohou pochcípali
a moje noha, trnož stola,
a moje noha, dohrá k políbení,

aby se nepohnula.

Žalm

4.

Před okny lípy v medovém stanu
jedna za druhou jak panny
milostnou zelení mne prolínají

na chvíli smiřují se zlem

Zanedlouho, už zítra večer
s nevinnou kudlou půjdu na pivoně
na pivoňky, žínky rudé,
na všechnu bylinu, co voní:

Ó vodo, potoku babiččin,
kterým si matka chladila ňadra,
divoká ňadra naděje.
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Co jsi ty, úlevo čaje,

odkud přicházíš, vůně?
Na chvíli zavírám oči

jak srna lížu sůl

když je jí zima.

Žalm

5.

O pláči národů a vdov,
v pokleku trvající celé hodiny

Pláči beránků ztrativších hůl,

mekavý pláči beránka litevánka
Za noci slyším pláč mechu pláč vlhkosti,

v poledne nářek betonových ker
Večer violloncela se lámou v pláči,
pinie žalu se rozestupují
Úlevo sloupů a četbo stěn,

jak zřídkakdy se dostavuješ

Bytosti ženská protože ženo,
v prokletém světě mužů
Pyšných na svoje šrouby a obleky
pyšných na svoje války zlaté

Ve stínu padišaha v podřepu Turek
smolí růženec a pláče

Plač taky za mne

až dopláčeš tak řekni
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Žalm

6.

V hodinu desátou kdy už je po poprave

kdy už vydechnout s tichou kletbou může
svět naznak povalený tetelivým vedrem
pukne elipsoid vejce vyplaví se

oddělí bílek a žloutek

vyhladí hrdlo zlé
Ze dvora, z pokoje mládencova,

co modrá kobra šachtou dvora se svíjí
píšťaly hvizd šilhavá melodie

táhlý i rmutný svod okrajů pouště
kde leží pelyněk a bují trn
Zatrne člověk, naznak povalený,
Že by to bytí bylo pro sebe samo?

Vzpomínka mučidla něžná rozpřáhnou ruce,
závoj zašusti vzdálenou chodbou

chodbou konce neheroucí kliniky
Dopis se nese vodorovně vzduchem

z něho blyskotá sta svatojánských mušek

Stříbrný smrk že dotýkal se

vysokých oken paláce,

rychle a svižně oblaka plula
Dobytčí smutek zabučel mi v nozdrách,

mosazný kruh v nich smýkl mnou o zem

Poloudušeného mne vlekl k roubení studny
obloženému střepy zrcadel

tam přes to roubení do hluboké modři
do sklepů safírových se naklánějí
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nepoučitelní vandrovníci, trhani ducha

aby napili se duše duše má

Žalm

7.

Má nemoc mystická rvsice
zavěšená nad mou hlavou na větvi sosny,

neslyšně z děla vystřeluje sníh

Stříbřitá prška varuje mne,
ale už je pozdě
Šelma se vrátila pro svou temnou daň,

chlemst krve sudbu kruhovou
Leže! jsem ve sněhu před divadlem

Dávali Růžového kavalíra
Hysterky na scéně tiskly satén prsou
a kdákaly: Er kommt schon/ er kommt

Vystoupil eféb s Evinými stehny
pradleně s pumlíči podal zlatou ráži
Já ale nešel odnikud nikam,

v mém mozku jak na palubě povalovalo se lano
utržené od kotvy plechetnice Esperanza
štíhlé lodi ze země suchozemců
Vyšli z divadla obestupovali mne
obkračovali a přeskakovali

Dámy si nadzvedalv sukně

ohrnovaly své kočičí mrousky

Gentlemani si přejížděli jelenicemi obočí
dotyky střevíců si ověřovali má žebra
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Zavilé vejce, světelný elipsoide,
o dvou ohniscích těžišti nikde

jak dlouho hodláš ještě mne rodit

ze tmy do tmy s pauzami ohně
Zrcadlo roztříšti se
hlati v které vidím někoho jiného

Spolehlivý otroku obsluho kolotoče

nepřepínej síly
Polož libelu na páteř
smrt učiň ustydlým zvratkem na dně pánve

Žalm

8.

Nesejí, zato žnou,
širokými rázy kos máchají

Otovo svážejí do stodol žhnoucích na obzoru

nepřetržité války stoleté
Nesejí zato žnou,
z dásní jim ukapává řídké lejno

Pečlivě udržovaný záhon výkalů
ve velkoměstech chcanek

Vyhnáni zevšad na se civíme

obludy bulvou natlačené k jidášům
Není nikoho komu bych chtěl napsat
nikoho komu podat ruku
Oslovím-li bližního
odpoví mně přízrak páchnoucí rybami

Přátelé se rozestoupili

vzali se za ruce smějí se třetími zuby
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Kamarádi převlečení za kurvy
předkládají mně alba nabízejí lososa

Odsedají si jak v té rýtírně
v lednu po mně chtějí jahody
V našpejcharovaných předčasech si mně promlaskávají

Mrouskají pod bradou stéblem
Mají své dokonalé představení

Kam se neplatí vstupné
Pěstuji své rakovinné udírny
nasedají do číslovaných rakvi

Olověnou protézou dupají na pedál

aby o pět minut dříve stanuli v Godólo
Rychle jim otrne začnou dotírat znova

v měděné masce ustavičného pohřbíváni
Moje hlava ofačovaná gázou

sklání se k rukám stařecky naběhlým
Stokrát denně si je meju ve studené vodě

Pozoruju své nohy, pouhý vzduch
osívá jejich bérce ekcémy

Čas se prodlužuje co lať zcákaná vápnem
Vykláním se umlácen budou do ulice

Konečně za rohem vynoří se bělovlasý stařec
Který ke všemu říká Ne

u víře v pitnou nesmrtelnost
A mně nezbývá než to zapsat

v nepřetržité válce stoleté
Dokud nebudu vysvobozen
Velikou přestavbou bludu
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Žalm

9.

Skláním se k tobě zemi krásná

pozoruju tvoje děti skleněným okem
Nevěřím smyslům a nepřeju si vědět

jak se co jmenuje
Stotisíc nevěst v němě samozřejmosti

stojí v pozoru na povel slunce

Proti mně houšť smaragdů
víla si je klade na břich podobný chalcedonové míse
Co se to děje v houští
štilip štilip z něho vnímám
To budou ptáci zapomnění
vrabci a špačci sladké připomínky

Buk koronáč a dubisko pravoslaví
žehnou v úpalu pomalu kráčejících králů

Nikde nikdo
na prostřené tabuli mezi pamlsky

pobíhají dvě děti a rozmetají drahé náčiní
Chlapec a děvčátko
Faust a Markétka

Žalm

10.

Po nebi oblak s rapíry dikobraza
za ním se loudá mravenečník

Pozoruju to mdlým okem
ukazovákem třu bělma
Tu náhle vytryskne v mém srdci ston
stře se v něm náves s kotouči prachu
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Ryk a řev neuhasitelného stesku

otřásají mým srdcem Jak klecí
Od sloupu ke sloupu ve výhni poledne

vrávorá hile natřená postava
Je to mrzák namotaný na tyč

namotaný na svou bílou nemoc

V mém srdci plují němé kohorty

žito mrtvol polehlo
Vzadu proti obzoru zvedá se ruka

Pařát sraženého orla hledá pohár

Neznámý oheň duje a zháší oblohu
s ní vzpomínku vzpomínek nevimnaco

Žalm

11.

Vlak spěšný svištěl obdělanou zemi

pražce pod námi praskaly
Beton boural pole pečlivá

čas nebral konce a mučil tvorstvo
Všichni kdo seděli ve vlaku

věděli totéž
Vědomost o tom skrývali za noviny

ve vráskách jim chřestili moli
Otevřely se zasunovací dveře
a kdosi po mně cosi chtěl

Slyšel jsem cvaknuti přesného předmětu

kroužícího vymezeným prostorem
Zuřivě jsem vyhlížel z oken

nemohl jsem se dočkat cizí země
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Cizího města a cizích lidi

jež zanedlouho zmizí
*

Zuřivě jsem vyhlížel z oken
a nemohl se doěkat sehe sama

Cizího člověka ve mně cizím
jenž zanedlouho zmizí

Žalm

12.

Vysoké léto praští ve stěžních

horkem vyvlekují se lodi z háků
Chrápavá ústa se zaschlou modrou šťávou

v cuku nestřeženého mumlají pomlky
Ó kéž se podařilo o zlomených herlích vstát
proklatci zakovanému v židli

Přikovanému tam četbou knihy

v které nestojí nic o podstatě světa
Seběhnout prouzeným domem
a obdarovat prvního člověka

Miskou čerstvých třešní
Lákavou miskou jahod s medem
Kletba by pominula

žirafy prodloužily by své šíje
A prudce rozlétly by se dveře

s třeskotem rozlétly se dveře

S třeskotem rozlétly by se dveře
do pravého světa -
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Zastávka v Namibii
Otto Ulč
Bydlel jsem v hotelu Thüringer Hof a pojídal Wienerschnitzel, též Sauer
braten und Kraut und Knödel.
Inu, co? Duryňské Dvory a teutonské kuchyně jsou leckde.
Sel jsem na poštu. Je na Göring Strasse.
Inu, co? Leckdo z. nás před lety, před desetiletími, chodíval po takových uli
cích.
Jenže, takhle mne krmili v srpnu 1979, černi byli číšníci a mluvili v dialektu
snad bavoráckém. Němčina je jednou ze tři oficielních řečí v zemi. Instrukce,
exhortace, doporučení, zákazy - vše je trojjazyčné.
Ale že ulice stále by nesla jméno tlustého Heřmana, feldmaršála letectva?
Jméno nese, ale ne po něm, nýbrž po jeho tatínkovi: býval správcem této
někdejší německé kolonie Südwest Afrika, pozdější South West Africa, mandá
tu Ligy národů, a nynější Namibie, jablka sváru.
Chtěl jsem k jablku zajet z. Botswany (dřívějšího Bechualandu, britského pro
tektorátu), ale pošetilost mi rozmluvila mapa. Totiž silnice, které tam snad ve
dou jsou jen křovácké stezky, plno písku, boří se, je to poušť Kalahari, leckdo
odjel, ale nedojel. Tak jsem ses Volkswagenem vrátil do Johannesburgu a zamí
řil na letiště k Suid-Afrikaanse Lugdiens.
Proč do Namibie? Jednak jsem objížděl jiné jihoafrické státy a pseudostáty,
byl jsem tedy v sousedství. Jednak mne zkušenost přesvědčila, že pravdy, které
produkují United Nations, jsou pravdy vesměs prašivé. Proč tedy vlastním
okem nenahlédnout. Navíc mne zajímala trvanlivost německého kolonizačního
semena: proč by se měl někdo po šedesáti letech na Teutony pamatovat? Vždyť
tam byli nejenom už moc dávno, ale byli tam tehdy dost krátce. Takovéhle otáz
ky mne totiž mátly již dříve: na cestách někdejšími německými državami - Nová
Guinea, Samoa, Mikronesie.
Dovolte zeměpisný odstaveček o Südwest Afrika: větší než Texas, šestapůlkrát větší než Československo. Na severu sousedí s Angolou, s Marxisty-Leninisty, jimž komplikovanější zbraně obsluhují Kubánci a policejní aparát budují
východoněmečtí bratři. (Také tam šmejdí rozvědčíci z ČSSR. Jeden si to nedáv
no odšmejdil k Jonáši Savimbimu a už teď vykládá rozumy pánům ve Washing
tonu.) Na východ máme poušť Kalahari a tedy i Botswanu, a na jih za Orange
River Republiku Jihoafrickou. Na západě je atlantický břeh. Raději se ale po
dívejte na mapu, pokud je trošku podrobná: ten ponurý, písčitý a skalnatý břeh
na troud, kde nevyroste ani stvol, břeh namibské pouště. Skeleton Coast, pose
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tý tucty lodi, dávno již vyvržených. Rozpadají se ztroskotanci na šedivých úte
sech. A potom břeh a zázemí s diamanty. Na jihu, za Orange River, u Jakkalsberge, u hor šakalích, je Dl A MANTGEBIED číslo jedna, půl Moravy by se tam
vešlo, ale nepustí vás tam, neboť je to VERBODE GEBIED. Panství Henry
Oppenheimera a takových magnátů. Hned vedle je Diamantgebied číslo dvě,
další půlka Moravy, Oppenheimer rovněž moravským pánem, panství rovněž
Verbode. Ale i na severu ve vnitrozemí, kde není nejvzácnější kamení, jsou růz
ná zakázaná pásma a chce to bumážku: PERMIT NODIG OM H1ERDIE
PAD TE GEBRU1K.
*
Tu neblyští se drahokamy, ale vraždí teroristé.
Dějepis a národopis: Na tak velkém území žilo a stále žije lidí jen málo - ne víc
než tři čtvrtě milionu - a národnostně to mají pomíchané aspoň jako Jugoslávci.
Hottentoti na jihu, Bushmani v křoví na východě, Herero uprostřed, Ovambo
na severu. To jsou skupiny hlavní. Menšiny pomíjím. Spletete si Křováka s Nekřovákem stejně snadno jako třeba Eskymáka s Dánem.
První z Evropanů se tu ukázali Portugalci. Už. v patnáctém století, když u nás
Žižka tepal papežské vetřelce. Permanentně ale Portugalci nezakotvili. V osm
náctém století dorazili Britové a Holanďané, vykřikujíce vlastnické nároky k
břehu. A zase se nic nestalo. Žádné koloniální područí nevzniklo. Zatím se přišourali všelijací misionáři a jiní podomní obchodníci a jim šlo o normalizaci.
Poskytnutí životních jistot, když v houští třeba číhal antracitový lidožrout. Po
zavedení pořádku bažila i kšeftařská firma LODERITZ z Brém. Královna
Viktorie se však k zavedení protektorátu neměla a vyhověl až v roce 1884 želez
ný kancléř Bismarck. Takhle došlo k této německé koloniální akvizici.
Leckde se traduje, že Němci byli ti nejlepší kolonialisté. Slyšel jsem to v Pa
cifiku, prý se tak povídá v Kamerunu, kde jsem nebyl. V Súdwest Afrika sice
různí černouškové stále švitoří v řeči Goethově a dámy kmene Herero se šňoří
do náramných krinolín a čepců archaického, údajně teutonského vzoru, nic
méně historie tvrdí, že v roce 1908 právě tito Herero povstali proti Němčourům,
povstání špatně dopadlo a ze sedmdesátitisícového kmene přežilo jen šestnáct
tisíc duší.
Rovněž v onom roce 1908 došlo k nálezu diamantů. Suché, písčité, kamenité,
každopádně nezelené končiny nabyly na zajímavosti. Prospektoři, vandráci a
všelijaký šmejd se hrnul. Brzo ale už máme první světovou válku, v roce 1915
tuto německou kolonii okupovaly jihoafrické jednotky a od té doby Republic
of South Africa (RSA) zcela vystrnaděna nebyla.
Politické školení: V roce 1920 dala Společnost národů tohle území Jihoafričanům do národní správy jako “mandát kategorie C”, tedy kategorie té nejméně
zralé na nějakou budoucí samostatnost. S druhou světovou válkou zahynula
League of Nations, v roce 1945 máme United Nations, ze starých mandátů se
stala nová svěřenecká území (trusteeship). Jenže RSA se nepodřídila. Nevzdala
* Takto se praví v afrikaans, afrikánštině, nejmladší řeči germánské, řeči Boerů, tak jak
si ji od sedmnáctého století smíchali z holandštiny a prvků francouzských, anglických,
ještě jinačích.
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se mandátu za předpokladu, za správného předpokladu, že Trusteeship Council
by rasistům trusteeship nesvěřil. Došlo k mnohaleté tahanici u Mezinárodního
soudu v Haagu. Jednou jsem se tam šel podívat a nuda mi málem podrazila no
hy. Juristé toliko mumlali procedurální námitky k procedurálním námitkám
před tribunálem patnácti mumií v talárech, dohromady jim bylo aspoň tisíc
let. RSA v roce 1966 při neprohrála, ale United Nations, organizace tehdy již
ovládaná státy a státečky Třetího světa, se rozkatila, vznikla rezoluce končící
jihoafrický mandát, RSA výpověď nevzala na vědomí a od té doby hádání ne
přestalo. Jak jsem již oznámil, pravdám OSN málo věřím a proto jsem se jel
podívat.
Z letiště bylo do hlavního města Windhoeku nějakých padesát kilometrů. Po
dobré silnici, bush všemi směry, hnědé, suché stromy a křoviny, hádal bych na
Transval, nebo na Kenyi, kdyby tady poskakovala velká zvěř. Neposkakovala.
Též lid chyběl a chybí. Prázdný kraj. Liboval jsem si nad nedostatkem komárů
a dokonce jsem se nepotkal s jedinou mouchou. Nicht eine einzige südwestafri
kanische Fliege! A to třeba právě v té Kenyi vás veletucty much budou oblézat
jako nějakou mršinu.
Na severu, v Ovamboland. směrem k Angole, tam už je to zelenější a živější.
Též mrtvější, neboť je to směrem k teroristům.
Jinde jsem narazil na jezera v poušti: Solné pole vlevo, okrové duny vpravo,
uprostřed si stromečky lebedí po pás ve vodě.
Snadno se dám mámit jmény. Před pár lety na ostrovech Fidži jsem si oblí
bil vesnice jménem Rukulevu a Volivoli. Tentokrát jsem se vydal ve Swaz.ilandu do místečka Helehele jen proto, že se takhle jmenovalo, a v Lcsothujsem
se trmácel k průsmyku “God help me”. Ano, takhle je to též na mapě. V Namibii
jsou adresy Mariental, Hochfeld, Teufelsbach, Bodenhausen. Též Anschluss.
Po tomhle Anschlussu jsem zejména bažil, ale byl stranou, moc daleko, na praš
né stezce.
Hlavní město Windhoek je ve vnitrozemí, na náhorním plateau, s výborným
klimatem. V celé zemi vedou k moři jen dvě pořádné silnice. Na jihu do Lüderitz, do Lydeřic, kde v roce 1908 zakopli o diamanty, a severněji do Swakopmundu, zdejší Warnemünde, Travemünde. Brighton, Biaritz, Riviéra. Sem se
hrnou davy laskat se s vlnami, miliskovat s lidmi, ládovat bratwursty.
Vandroval jsem Windhoekern, četl jména ulic a chválil dobrý vkus. Gluck
Strasse, Verdi Strasse, Haydn, Weber, Wagner, Schubert, Mozart, Rossini,
Mahler, Puccini, to prosím, všechno v jednom malém sousedství. Kousek dál,
od múzy k vědě - Pasteur, Schweitzer, Adler, Freud. U moderní hranaté stavby
jsem se zastavil a čtu: DR.ERICH I.ÜBBF.RT STIFTUNG, nadace pána to
hoto jména. Vešel jsem, abych se přesvědčil, zda svět je malý. V tomto případě
byl. Usoudil jsem tak z velkého portrétu benefaktora Lübberta. Ano, je to on,
před lety poctil mne podáním ruky tento pán v nóbl mnichovském předměstí
Gräfelfing, ve svém sídle, kde můj vysídlený sudeťácký strýc dělal komorníka,
zahradníka, slouhu. Ne-li třídní nelibost, tedy aspoň třídní zdrženlivost mi teh
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dy zabránila, abych poctil puncem věrohodnosti špitání pokorného příbuzné
ho o chlebodárci a jeho diamantových polích a dobročinné činnosti tamtéž.
Ve Windhoeker Buchhandlung na Kaiser Strasse jsem nakoupil noviny v ře
či jak anglické tak německé: DER SÜDWESTER; ALLGEMEINE ZEIT
UNG. “Der Affe stammt vom Menschen ab’’ byl titul článku v DER WO
CHENSPIEGEL FÜR DAS SÜDLICHE AFRIKA.
V cizích zemích vždy čtu inzeráty. Tady nabízeli Sprungfedermatratzen, jed
no slovo. Též Ernst Holtz, Ihr Specialist für Herrenanzüge, Hans Brust, The
Shop for Man, Bei uns fühlen Sie wie zu Hause, Mermaid Hotel, unter persön
licher Leitung von Familie H.Kühn. Für Qualität und Kunden Dienst - Ultra
Press. Na zbytku stránky byl článek “Russlands Kampf um Afrika.”
Ve Windhoeku prodávají Mercedesy snad za nejnižší ceny v této galaxii. No
vé neojeté výrobky za čtyři až šest tisíc randů. Jeden rand koupíte za dolar deset,
dolar dvacet.
Však slyšte i tuto láci: “Small farm, 45 ha., 50 km from Windhoek, unlimited
water, beautiful soil, 4 bedroomed house, swimming pool, 4garages and many
other outbuildings. Price R 35,000. Phone 31050 Windhoek.” Sice podkulacká
míra, ale v Americe za něco takového by se musela k ceně připsat jedna nula a v
takových Švýcarech nuly dvě.
Buďme aspoň částečnými dialektiky. I když ne vše souvisí se vším, mnohé
souvisí s mnohým. Ceny nemovitostí nejsou zcela nezávislé na politických udá
lostech. Když třeba pronikne tlupa bojovníků za svobodu právě na takovouhle
farmu, farmářskou rodinu zajmou, mučí, eventuelně o život připraví a částečně
sežerou, mnoho zájemců se k makléři s takovýmito realitami hrnout nebude.
S ohledem na tyto širší geopolitické souvislosti jsem pominul Handlovo Con
certo Grosso windhoekské Chamber Orchestra. Dirigoval Heinz Cz.ech. Eine
Schülervorstellung. Rozhodl jsem se pro návštěvu namibského veletrhu. Po
něvadž tam také mělo být něco militaristického.
Přijel totiž generál Magnus Malan, vrchní velitel veškerých jihoafrických
armádních složek. Na stadionu defilovaly jednotky a uspořádaly i ukázkovou
bitku s teroristy. Armádní jízda, husaři, ve čtveřicích, ze sedla dolů, tři se plazí
se samopaly, samopaly střílí kupodivu nehlučně, čtvrtý husar drží opratě. Snes
li se parašutisté. Věru pokročila technická připravenost od doby kdy jsme vidě
li The Longest Day! Parašutisté sedí na bidýlku, hezky hladce se snesou, trefí
se na pětník.
Po produkci jsem šel do velestanu polykat bratwurst, též Windhoek Bier Das Echte Südwester Bier - a přemýšlet. Je tohle končící, zanikající svět? Odsou
zený. staromódní, passé? V mysli se mi usadil námořní admirál, prcek v čele
menšího námořnictva, vlekl šavli v pouštním písku. Jiní maršálkové vypadali
rovněž, operetné, snadno k zranění. Ale pozor, počkejte si na mužstvo v poli,
to jsou jinačí kádry! A kádry znamenají mnoho, i když, třeba ne vše. Na rozdíl
od Američanů v cizí vietnamské džungli tihle bílí hoši se v bushi vyznají jako
doma, jsou tu doma, narodili se tu, chtějí tu umřít, ale ne hned. Nepotřebují jen
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kobylky. Spíš řádí na japonských motocyklech, s automatickou bambitkou
mezi řidítky, smrtelně přesná komanda, a kdo trošku rozumí nejsoučasnějšímu
válečnictví, dá přednost jednomu takovému bohatýrovi před stohlavým stádem
údajně patriotických negramotů, těch co z. metru minou slona.
Nemohl jsem neporovnat s Israelem, kdejsem potkával vojáčky, stáli u cesty,
zastavil jsem, svezli se se mnou, kulomet v ruksaku, a povídali, že jedou z váleč
né zóny na weekend domů za milou. V Nambii hoši v uniformách, barva písko
vá, právě že do bushe, to nejsou nevolníci navlečení do munduru. Ví, že jde o
kejhák a proto morálně-politické zakalení jim nechybí. Překvapilo mne, že
mnohé tyto jednotky jsou nebílé. Ovambo roty, Herero roty, samostatné útva
ry Bushmanů. Tihle Křováci vypadají značně neafricky. Původně jsem je oty
poval jako potomky odněkud z malajského poloostrova.
Osudy války se ne vždy rozhodují na bojišti. Co se tedy děje ve světě: Jak zná
mo a na kvadrát dokázáno, hodnocení ve Spojených národech je takové, že kde
dojde ke konfliktu mezi tvorem bílým a nebílým, nebílý má apriori pravdu, a
kde se sváří nebílí, ten s bambitkou má pravdu. Příkladem poslouží Rodesie
(Zimbabwe a též South West Africa) Namibia. Namibská teroristická organiza
ce si říká SWAPO: Bojovníci za svobodu, osvoboditelé, nepřátelé demokratic
kého procesu a miláčkové Spojených národů. V prosinci 1978 se v Namibii ko
naly všeobecné volby. Bez šance na vítězství, SWAPO se od soutěže distanco
valo. “We will not share power with anyone,” oznámili Swapisté a pohrozili
hrdelním trestem každému, kdo by se odvážil přistoupit k volební urně. Hu
manistická platforma. Západní liberálové velice tleskali.
Nástojte, 80% voličů se odvážilo přistoupit a velkou většinou zvolilo neteroristickou partaj s lahodným titulem Democratic Turnhalle Alliance. Namib
ská DTJ - Dělnická, v tomhle případě tedy demokratická tělocvičná jednota.
Spojené národy tenhle drzý výsledek rozzuřil. A vůbec nepomohlo, že Turn
halle kontrolují černí a že apartheid, včera nenáviděný zákon, se dneska stal
zločinem. Ano, přes noc byla rasová segregace a diskriminace postavena mimo
zákon a přestupky se břitce trestají. Pokrytci v OSN a jinde odmítli vzít tento
vynikající vývoj na vědomí. Zato se křičí o pronásledování teroristů, ačkoliv
SWAPO pořádá - v této situaci občanské války - veřejné schůze ve Windhoeku
a policie dává pozor, aby se teroristům nezkřivil vlásek. “Co tohle je za sebe
vražedný nesmysl," protestoval černý pastor Cornelius Ndjoba, president Turn
halle, zrovna když jsem byl ve Windhoeku. “Když nám svět odmítá dát příle
žitost uspořádat si naše věci po svém, zařídíme se po svém, bez čekání na sou
hlas, a vyhlásíme nezávislost," oznámili jiní. Dosud zůstalo jen při slovech.
Windhoek krášlí mnoho německých paní a dívek - pohledných, atraktiv
ních. Žádné teutonské kulaté, kulovité masařky. Ne, štíhlá elegance s moder
ním šmrncem. Vzpomínám si. že na Nouvelle Caledonie v tom pacifickém
množství mi tamní Francouzsky připomínaly magnetické bohyně. V Africe pak
aby tyhle blondýny neblyštěly! Překvapil mne nedávný příjezd řady usedlíků.
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Nejsou tam od doby Wilhelma. Kdepak, teď nedávno jsme dorazili, v letech
sedmdesátých. A jaká že bude budoucnost? Však dejte téhle zemi možnost se ne
zničit a vše bude v pořádku.
Bude? Na sever u sousedů je dvacet tisíc Kubánců a dvaapůl tisíce východ
ních Němců. Germans are coming. Germans are returning. Dá se vůbec do
myslet paradox a ironie tohoto stavu? Němec na černém kontinentu, jeho ži
votní styl a možná že i život sám je ohrožen jiným Němcem.
Kolik je tam dneska míru nebo války? Násilí jsem neviděl, což nic neznamená.
Když nějaký západní zjevenec přijede do Prahy, také spíš postřehne Hradčany
než Ruzyni, ale i kdyby postřehl, zdi mu nic neřeknou. Minul mne náklaďák se
zadrátovanými okýnky. Vezl Babinské nebo Solženicyny? Můj dojem, že vezl
mordýře a nikoliv disidenty, nic nedokazuje.
Na windhoekských ulicích byl klid, ale potkal jsem tam daleko víc uniforem
než kdekoliv v RSA - i když stále méně než právě v takové Praze. Když jsem
vlezl do supermarketu či do jakéhokoliv většího obchodu, u vchodu n.ne šaco
val barevný Werkschutzák. Hledal zbraně. Leckdo se třeba pozastaví nad infor
mací, že týž Werkschutzák ohmatával i dámy. V zákrutech se jim pídil po třaskavinách.
Na tom windhoekském veletruhu jsem též vlezl do rodézského pavilonu.
Sebral jsem tam všelijaké brožurky. Jednu, nazvanou “Massacre of the Innocent”, mám před sebou. Na dvacáté straně je fotografie černého občana jmé
nem Chikombe Mazvidza. Obrázek to není hezký. Bojovníci za svobodu mu
osekali tvář a donutili manželku oběti, aby tyto části manžela uvařila a snědla.
Týden po mém odjezdu z Namibie teroristé v Ovamboland usmažili za živa
třináctiletého hocha.
Jeden člen SVU, který žije v Pretorii, má příbuzenstvo v této jihozápadní
Africe: starousedlíci s velikánskými latifundiemi a vlastní divočinou. V těch ne
bezpečných končinách. Jsem pozván přijet a zastřílet si.
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Sto let od narození Bedřicha Hrozného
Stanislav Segert
V roce 1979 zařadila světová kulturní organizace UNESCO do svého progra
mu dvojí výročí týkající se Československa: 350 let od vyjití prvého svazku
Kralické bible a 100 let od narození Bedřicha Hrozného.
Sto let od narození velkého učence je zvláštní příležitostí připomenout jeho
životní dílo. Ještě jsou na živu Hrozného žáci, kteří pamatují jeho způsob vy
učování v přednáškové síni či v soukromí i výroky, kterým se nedostalo místa v
jeho publikacích. Zprávy o oslavách stého výročí Bedřicha Hrozného dochá
zejí se zpožděním. Město Lysá nad Labem oslavilo svého rodáka na náměstí
po něm pojmenovaném, na jehož konci je rodný dům, evangelická fara, nyní
přeměněná na Muzeum Bedřicha Hrozného. V číslech Věstníku Českosloven
ské akademie věd v USA dostupných se ještě zpráva o jubileu neobjevila, avšak
již došlo dvojčílo časopisu Orientálního ústavu, věnované památce zaklada
tele: Archív orientální má stále v svém záhlaví “Founded by Bedřich Hrozný”.
Bedřich Hrozný se narodil 6. května 1879. Jeho otec Václav Hrozný, farář
reformované církve v Lysé nad Labem, vedl své syny, Bedřicha i mladšího Jin
dřicha -jenž se stal ředitelem Univezitní knihovny v Praze - k důkladnému
studiu Bible, k němuž patří i znalost národů a kultur Starého Předního
Východu. Bedřich studoval na Akademickém gymnasiu v Praze, avšak ukončil
své středoškolské vzdělání na gymnasiu v Kolíně, kam se rodina přestěhovala
po otcově smrti. Bedřich začal studovat na evangelické teologické fakultě ve
Vídni, avšak pokračoval ve studiu na filosofické fakultě v oboru blízkém Staré
mu zákonu, v semitské filologii. Dosáhl doktorátu filosofie na základě
disertační práce o starých jihoarabských nápisech. Stále více jej však zajímala
asyriologie. Doplnil své vzdělání v tomto oboru, který se v té době zvláště roz
víjel, krátkými studijními pobyty v Berlíně a v Londýně. Roku 1905 začal Dr.
Hrozný vyučovat na vídeňské universitě jako soukromý docent bez nároků na
plat. Obživu mu poskytovalo od r. 1902 jeho zaměstnání ve vídeňské universitní
knihovně, jejíž vedení nikterak neusnadňovalo mladému vědci práci.
Bylo zapotřebí velikého úsilí, aby Dr. Hrozný dostal dovolenou k účasti na
vykopávkach v Palestině. Jeho dřívější profesor Starého zákona, Ernst Sellin.
vedl archeologický výzkum pahorku Telí Taanach, a pozval Hrozného, aby
studoval a pak i uveřejnil tam nalezené akkadské texty napsané klínovým sla
bičným písmem na hliněných tabulkách.
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Hrozný též uveřejnil mýty o jednom z babylonských bohů. Jeho dosud nepře
konané studie o penězích a zvláště o obilí v staré Babylónii byly odezvou na
jednostranný zájem o literární a náboženské texty; od té doby se studium
hospodářských a sociálních poměrů v starověké Mesopotamii znamenitě roz
vinulo. Přes tyto publikace příznivě přijaté odborníky, byl Bedřich Hrozný
pominut při výběru kandidáta na místo profesora ve Vídni, ve prospěch
jednoho z jeho žáků.
Příležitost k jeho největšímu vědeckému přínosu poskytla Bedřichu Hrozné
mu Německá orientalistická společnost. Vyslala jej do Carihradu, aby studoval
klínové tabulky, jež byly nalezeny při vykopávkách u Bogazkoy v středním
Turecku a byly v řeči tehdy neznámé. Od dubna 1914 opisoval Hrozný tabul
ky v muzeu, pokud bylo otevřeno, a ostatní čas věnoval jejich studiu - ještě po
letech vzpomínala paní Hrozná, že ji ani jednou nevzal na procházku kolem
zálivu Zlatého Rohu. Když v srpnu 1914 vypukla světová válka a Hrozný musil
opustit Carihrad, přivezl si do Vídně tolik materiálu, že během roku mohl iden
tifikovat až do té doby neznámý starověký maloasijský jazyk tabulek.
Objev, kterým Bedřich Hrozný založil nový vědecký obor, není vždy uváděn
zcela správně. Hrozný nerozluštil písmo - slabičné klínové písmo mesopotamského původu bylo již rozluštěno předtím - nýbrž určil povahu a příslušnost
jazyka, kterým byly tabulky psány: zjistil, že v druhém tisíciletí př. Kr. existoval
v středu Malé Asie indoevropský jazyk, chetitština. Tento výsledek překvapil
Hrozného i ostatní badatele, a trvalo řadu let, než byl obecně uznán. Hroznému
v jeho rozluštění zřejmě pomohlo, že byl vzdělán v semitské filologii. Věděl, že v
hebrejské biblické poesii a próze i v písemných památkách jiných starověkých
semitských národů je obvyklý paralelismus memhorum: dvě věty či dva půlverše jsou stavěny souběžně, v skladbě i ve významu slov. Souběžné jsou dvě
krátké věty, v nichž Hrozný našel klíč k svému objevu. A v dalších fázích svého
rozluštění nebyl vázán zábranami, které by odborníku v indoevropském jazykozpytu nedovolily spojovat slova neznámého jazyka tak přímo se slovyjiných,
i časově a místně vzdálených jazyků indoevropské rodiny. Slovo pro “chléb” v
první chetitské větě rozluštěné Hrozným bylo napsáno slovním znakem mesopotamského původu, jenž dal význam, nikoliv znění. Souběžné slovo “wa-dar”
Hroznému připomnělo český ekvivalent “voda” a anglický “water”; badatele,
který prošel přísnou disciplinou tehdejšího indoevropského jazykozpytu, by
taková spojeni ani nesměla napadnout. Pro slovesné tvary nalezl Hrozný
odpovídající významy a koncovky s pomocí staré řečtiny a latiny. Klíčová věta
říká: “nyní chléb budete jíst, a vodu budete pít”.
Bedřich Hrozný předložil vědecké veřejnosti předběžnou zprávu o svém
studiu chetitského jazyka v roce 1915. Téhož roku byl odveden na vojnu, ale pro
silnou krátkozrakost pracoval v kanceláři. Jeho vojenský představený projevil
pro Hrozného vědeckou práci lepší porozumění než ředitel vídeňské univerzitní
knihovny; díky tomu mohl Hrozný uveřejnit první náčrt systému chetitské řeči v
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roce 1917. Tato publikace i edice chetitských textů, vyšlé v letech 1919-1921,
byly v jazyce německém.
Na rozdíl od mnoha Čechů žijících tehdy ve Vídni Bedřich Hroznýše nikdy
netajil svou národností, vždy trval na čárce nad posledním písmenem svého
jména. I tato zdánlivá maličkost měla svůj smysl: upozorňovala Čechy na
krajana, a dokonce mu přivedla českého žáka, Jana Rypku, jenž se pak stal pro
fesorem perštiny a turečtiny na Karlově universitě v Praze.
Zhroucením Rakousko-Uherska v roce 1918 působení Bedřicha Hrozné
ho na vídeňské universitě skončilo. V roce 1919 byl jmenován profesorem
Karlovy university v Praze; již předtím její profesoři uvažovali o povolání české
ho docenta proslulého pracemi o starém Orientě z Vídně, avšak teprve v
svobodné Československé republice se tyto snahy mohly uskutečnit. Hrozné
ho seminář pro klínopisné bádání a dějiny Starého Orientu se stal střediskem
pro nepočetnou skupinu žáků a základnou pro další výzkumy. Politická i kul
turní zaměření Československa na Francii se projevilo i v Hrozného práci: v
roce 1922 vydal chetitské zákony ve francouzském překladu a zahájil
archeologický výzkum v Sýrii, tehdy francouzském mandátním území. Fi
nanční prostředky na archeologické expedice byly zajištěny osobním zájmem
presidenta Masaryka a ministra Beneše. V roce 1925 profesor Hrozný podnikl
výzkum místa zvaného v starověku Karnajim, nyní Šéch Saad, jižně od Da
mašku (podle jednoho starého podání tam trpěl biblický Jób) a pahorku
severozápadně od Alepu, jehož jméno Telí Erfád blíže připomínalo starověké
město Arpád než nynější úřední název Telí Rifaát. Obojí vykopávky přinesly
zajímavé nálezy a umožnily ocenit význam těchto míst v starověku.
Nepoměrně významnější však byl Hrozného archeologický výzkum v oblasti
jeho hlavního vědeckého oboru, v Malé Asii v letech 1925 a 1926. Z místa zva
ného turecky Kúltepe se dostávaly na trh starožitností klínové tabulky v staré
asyrštině. Místní obyvatelé pochopitelně neprozradili, kde tyto cenné předměty
našli. Vykopávky na pahorku, v troskách starověké pevnosti Kaneš, nevydaly
další tabulky z doby existence asyrské kupecké kolonie z počátku 2. tisíciletí př.
Kr. Tisíc těchto tabulek však bylo nalezeno na rovině v podhradí. Hroznýši
vybral toto místo analogií z českých dějin: ve středověku nebyly osady cizích
kupců na Hradčanech, nýbrž na rovině pod hradem. Hrozný sám připravil
pečlivé reprodukce tabulek; prvý svazek edice vyšel s pomocí Hrozného žáků
teprve v roce jeho úmrtí, druhý o deset let později. Nevítaným výsledkem této
expedice do Turecka byla malárie, jejíž dozvuky Hrozný pociťoval po další léta.
Bedřich Hrozný správně určil indoevropský charakter chetitského jazyka,
avšak právě tím sedalší jeho výzkum vymkl zjeho rukou: ocitl se v nevýhodě vů
či odborníkům v indoevropském jazykozpytu, kteří byli lépe obeznámeni se
srovnávací metodou a kteří znali více jazyků potřebných pro srovnávání.
Hrozný se nesnažil s nimi soutěžit a obrátil se k písmům dosud nerozluštěným.
Nejbližší byly chetitské hieroglyfy, písmo, kterého používali Chetitéjednak v
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Malé Asii počátkem 2. tisíciletí před Kr., jednak ve svých syrských státečcích,
které přežily zhroucení maloasijské říše kolem r. 1200 př.Kr. Tyto nápisy, z
nichž mnohé sám okopíroval podle originálů na skalách v Turecku a v Sýrii,
Hrozný vydal v letech 1933-1937 ve třech obsáhlých svazcích a předložil jejich
rozluštění. Teprve s pomocí nápisů nalezených v r. 1947 na Karatepe v jihový
chodním Turecku a doprovozených souběžnými nápisy v jazyce foinickém,
bylo možno toto písmo definitivně rozluštit a potvrdit, že Hrozný určil asi 30 až
40 pročet jeho slabičných znaků správně.
Začátkem druhé světové války předložil Bedřich Hrozný své rozluštění
próto-indického písma, jehož památky byly nalezeny při vykopávkách měst
z 2. tisíciletí př. Kr. v poříčí Indu. Toto rozluštění nebylo jednoznačně ověřeno
ani vyvráceno, avšak odborníci považují tyto nápisy nadále za nerozluštěné.
Úsilí vyluštit další záhadné písmo přivedlo Hrozného k pozůstatkům
krétských písem z druhé polovice 2. tisíciletí př. Kr.; pokoušel se prokázat
příbuznost jejich jazyka s neindoevropskými jazyky starověké Malé Asie.
Avšak krátce po Hrozného smrti rozluštil nejmladší z tří typů krétského písma
anglický architekt Michael Ventris a dokázal, že část těchto nápisů je psána ve
velmi starobylém řeckém nářečí.
Kromě těchto výzkumů neznámých jazyků a písem pracoval Bedřich Hrozný
po léta na synthesi historických poznatků. Uveřejnil ji česky v prvém svazku
Dějin lidstva (1940) a potom v knize, jež byla stále rozšiřována novými výsledky
jeho výzkumů; vyšla v čtyřech českých vydáních, poslední pod názvem Nejstarší
dějiny Přední Asie, Indie a Kréty, i ve francouzském a německém překladu.
Toto dílo je určeno širší veřejnosti, je v něm však též řada podnětů pro další
bádání. V úvodě připomněl Hrozný, že nejvýznamnější odkaz Starého Orientu
hláskové písmo a křesťanství, nevzešly z velmocí Mésopotamie či Egypta, nýbrž
z malého Kanaanu.
Obory tak zvláštní a náročné, jimž profesor Hrozný vyučoval na filosofické
fakultě Karlovy university, nepřiváděly před jeho katedru mnoho posluchačů;
vyhlídky na zaměstnání pro absolventy, byť. velmi schopné, nebyly příznivé.
Tato situace byla příznačná pro orientalistiku v Praze i na mnoha zahraničních
universitách. Přesto se podařilo Hroznému založit v Praze vědní obory, ježjeho
žáci a žáci jeho žáků udržovali a rozvíjeli.
Učitelská činnost Bedřicha Hrozného na Karlově universitě skončila již roku
1939. Na akademický rok 1939-1940 byl zvolen jejím rektorem; tato funkce
nedopřávala dosti času na pravidelné vyučování. Když byla Karlova universita
spolu s ostatními českými vysokými školami dne 17. listopadu 1939 výnosem
německého říšského protektora pro Čechy a Moravu uzavřena, nesl rektor
hlavní tíži útisku i šikanování. Statečně zastával zájmy university i jejích členů.
Když nemohl výsledky svého výzkumu o nejstarším stěhování národů a
problémech próto-indické civilizace přednést jako rektorskou řeč, předložil je v
přednášce pražské veřejnosti, jako důkaz, že česká věda nepodlehne útisku.
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Během války pokračoval Bedřich Hrozný ve svých výzkumech ve svém
domově v Klidné ulici v Praze-Střešovicích. V předposledním roce války byl
raněn mrtvicí. Jeho zdravotní stav mu nedovolil, aby po osvobození Českoslo
venska v květnu 1945 opět vykonával funkci rektora university a aby
pokračoval ve vyučování. I jeho badatelská práce byla přechodně zpomalována
a omezována nemocí. Pokračoval však jako president .Orientálního ústavu a
vydavatel jeho vědeckého orgánu Archívu orientálního ve svém úsilí o rozvoj
československé orientalistiky.

BIBLIOGRAFICKÁ POZNÁMKA
Pro podrobnější údaje lze odkázat na knížku Lubora Matouše, Bedřich
Hrozný: Život a dílo (Praha 1949), přeloženou též do angličtiny a jiných jazyků,
a na bibliografii prací Bedřicha Hrozného sestavenou Václavem Čihařem,
Symholae Hrozný / Archiv Orientální 17:1. 1949.
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Jazyk a styl Škvoreckého Zbabělců
Otiskujeme kapitolu z knižní studie o románu známeho autora.

Václav Pletánek
Literární styl je zvláštním způsobem pojatá a vnímaná forma.(I) Tato forma se
stává stylem prostřednictvím jazyka. Styl je tedy taková organizace složek díla,
v níž jazyk zaujímá specifickou “tmelící” funkci. Styl je ovšem vždy záležitostí
celku díla; je v sepětí se všemi složkami celku. Každý jedinečný obsah je vyjadřo
ván neopakovatelnou svébytnou hierarchií složek a tato hierarchie se obráží ve
stylu díla. Při stylistické analýze není nutné vysledovat všecky vztahy mezi ja
zykem a ostatními komponentami díla, nýbrž podstatné je určit základní prin
cip, jímž se jazyk podílí na hlavním směřování celkové významové výstavby.

Jazyk Zbabělců upoutal pozornost užitím slangu a hovorové češtiny. V. Machá
ček např. píše:
“Nástrojem autentičnosti obrazuje v Zbabělcích i jazyk s prvky hovorové češ
tiny a páskovského slangu. I tím prolomil Škvorecký jedno tabu z první polo
viny padesátých let, kdy se za jedině přípustnou jazykovou normu pro umě
leckou prózu pokládal spisovný jazyk.”(2)
Jak vypadá jazyk Zbabělců? Všimnu si nejprve dialogu. Hned v prvním dialogu
se setkáváme se znaky obecné češtiny:
(2.1) (...) a Beno řekl:
“Tak revoluce se vodkládá na neurčito.”
“Jo,” řekl jsem a strčil jsem si plátek do úst. “Z technickejch důvodů, ne?”
(Kap. 1, s.l 1)

Výrazy “vodkládá” a “technickejch” obsahují znaky obecné češtiny. Ve “vod
kládá” je to protetické v před o-, ve slově “technickejch” je to ej za ý. Také v dal
ších dialozích se vyskytují znaky obecné češtiny. Uvedu teď několik charakteris
tických znaků obecné češtiny spolu s příklady jejich výskytu v dialozích v 1.ka
pitole románu:
1. ej za ý, např. každej (s.l I), kerej, rasovejch(s. 14), bejt(s.24); někde také ej
za i, jako např. zejtra (s.31)
2. í za é, např. províst (s. 12), lízt (s.l3)
3. protetické v před o-, např. vožral, vodzbrojovat (s.l I), vod (s. 14), vona
(s.25), votrávenej (s.33)

75

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

disimilační zánik t ve skupině kt, např. kerej (s. 14)
disimilace artikulačního způsobu g(k) pfed raženou souhláskou d a zánik
g, např. dyž (s. 14)
zánik počátečního j-, např. sem (s. 13), deš (s. 13), du, pudu (s.26)
zánik souhlásek v souhláskových skupinách, např. vž v dycky (s. 19), dyť
(s.33)
krácení í, např. prosím (s. 14), vim (s.24)
zánik 1 ve tvaru jedn.č.mužského rodu příčestí min.sloves, např. řek (s.20),
zaslech (s.31)
výskyt tvarů 3.os.množ.č. se zakončením -ej, -aj, např. nemaj (s. 11), chys
taj (s.32), hádaj (s.33); tyto tvary jsou zvláště typické pro severovýchodní
Čechy.

Podobně lze nalézt znaky obecné češtiny v převážné většině ostatních dialogů v
románu. Americký bohemista Henry Kučera analyzoval výskyt znaků obecné
češtiny a spisovné češtiny ve slovním základu a v koncovkách v dialozích 2.části Skvoreckého románu:
“All dialogues, regardless of their linguistic form, appearing in the last five
chapters of the book (i.e. chapters 4 to 8) were analyzed. The table below gives
the figures obtained for the systematically occurring divergent elements. The
similarity of the individual frequencies to those in the previous samples dis
cussed here is considerable."(3)

LL CC
(e:) (•:)
in stems

1
20%

4
80%

LL CC
(e:) (■:)
in desin.
19
18,3%

LL
(-o)
70
41,4%

85
81,7%

CC
(-VO)

99
58,6%

LL CC
(i:) (ej)
in stems

LL CC
(i:) (ej)
in desin.

9
29
48
15,8% 84,2% 23,2%

96
76,8%

LL CC
(-U) (-ou)
10
0
100% 0%

LL - Literary Language (spisovný jazyk)
CC- Czech Common Language (obecná čeština)

Podstatně méně je užito výrazů s charakteristickými znaky nářečí oblasti okolo
Náchoda, odkud Skvorecký pochází, kde ztrávil své mládí a odkud čerpal látku
ke Zbabělcům. Našel jsem stopy nářečí náchodské oblasti ve dvou případech:
1) pozdrav “Zdruv” na s.237 a 244
2) výraz “poustání” v dialogu na s.244 (“Poustání," řekl Harýk kostelecky.)
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Tento řídký, téměř bezvýznamný výskyt místního nářečí spolu s přejmenová
ním konkrétního Náchoda na obecně český Kostelec ukazuje, že postihnutí
místního svérázu, vylíčení konkrétního místa děje, není autorovým hlavním zá
měrem.
Autorovi záleží především na vylíčení vzájemného vztahu postav, střetnutí ge
nerací na pozadí konkrétních historických událostí. Tento záměr realizuje ja
zykově bohatým využitím slangu. V poměru k výrazům obecné češtiny, jejichž
užití napomáhá ke zvýšení dojmu realistického obrazu v obecnějším, širším
smyslu, je užití slangu prostředkem k vylíčení určité sociální a generační přísluš
nosti postav a jejich zájmů. Slang charakterizuje postavy blíže než výrazy obec
né češtiny. Věk, zájmy postav a doba, v níž žijí se obráží ve slangových výrazech
užitých ve Zbabělcích.
Typicky slangový charakter mají zvláště výrazy typické pro skupinu mladých
lidí, s nimiž se Danny stýká, pro členy jazzové kapely, v níž Danny hraje. Tento
kolektiv generačních vrstevníků se vyznačuje soudržností také na úrovni jazy
ka. Mladí lidé se vědomě snaží odlišit od starší generace a vytváří si zvláštní mlu
vu, která zobrazuje jejich postoj k jednání dospělých. Je to mluva plná ironic
kých póz a záměrně vulgárních výrazů, které je jakoby utvrzují v jejich zápor
ném postoji.

(2.2) “Tě noha,” řekl Harýk.
a “Tě noha,” řekl Lexa. “Už máte vlasteneckou potřebu vykonanou?”
“Seví. A dem se posilnit mináží.”
(Kap.3, s. 122)
b “Hergot, zas se budem tři hodiny buzerovat,” řekl Benno.
“Ale pro vlast” řekl Lexa.
“Di do prdele,” řekl Benno.
“Benno, dyby tě slyšela Helena,”řekl Harýk.
“Hovno.”
“Ty se ale spouštíš, dyž si sám.”
“Polib mi prdel.”
“Páni, je to zlý, Benno už z toho dostává záchvat nemravnosti,” řekl Lexa.
“Bodeť ne,” řekl Benno.
“No uklidni se. Eště jedna tříhodinová hlídka a daji nám večeři."
“Naserou nám.”
“Chlapi, poďte vod něj, nebo se zkazíme," řekl Harýk.
(Kap.3, s. 132)
c “Ten vůl,” řekl Harýk.
“Co nadáváš?” řekl Lexa. “Obdržels pokyny vo bojový technice, tak drž
hubu.”
“Jebemtimať,” řekl Benno.
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“Kleješ jak sapér Vodička,” řekl Harýk.
“Ty snad nejseš spokojenej, Benno?” řekl Lexa. “Fondo, di říct fotrovi, ať
dá Bennovi soukromou hodinu v bojový technice.”
(Kap.6, s.253)
Mezi slangové výrazy patří i slova původem přejatá z němčiny. Tyto výrazyjsou
typické pro dobu 2.světové války a okupace českého území Němci. Uvedu zde
jen několik příkladů tohoto druhu slangu: Patří sem slova jako “rajch” (s. 14),
lágrfýra (s. 19), výraz “herr Bartoschik z lónbyra” (s. 14). Emocionální, ironické
zabarvení má užití němčiny v tomto dialogu.

(2.3)

“Ale nač máme hlídkovat, dyž jedou Rusove.”
“Rozkaz je rozkaz, pane Mánes. Jsme na vojně.”
“Dobře. Ale rozkazy nemaj bejt pitomý,” řekl Benno otráveně.
“Vojínovou poviností je plnit rozkazy,” řekl doktor Bohadlo a pak poví
dal ke všem: “Půjdeme, hoši.”
Benno bručel.
“Jo. Maul halten und vajtr dýnen,” řekl polohlasem.

Dalším typem slangových prvků jsou výrazy spojené se zájmem (hobby) jedna
jících postav. Jazz a jazzová produkce se obráží v mluvě Dannyho a jeho přá
tel. Výrazy spojené s hraním jazzu přecházejí někdy do oblasti tzv. profesionalismů; hranice mezi prvky profesionálními a slangovými je zde plynulá:
(2.4)

“Oukej,” řekl jsem. “Tak jedem, ne?” (...)
Fonda zaklepal na piáno a řekl:
“Tak Riverside. A Venco, ať zas nezvoráš nástupy.”
“Neboj,” řekl Venca a vylil si z trombónu sliny. (...)
“Redy?” zeptal se Fonda.
“Jo,” řekl Benno.

(Kap.l, s.27)
Tato mluva vyznačující se stručností, která vyplývá ze znalosti situace, má pro
členy skupiny významnou roli při komunikaci uvnitř skupiny i navenek. Je mlu
vou zašifrovanou, dobře srozumitelnou členům skupiny. Symbolizuje soudrž
nost skupiny a dává jejím členům impulsy k akci. Zároveň vyznačuje tato mlu
va, plná jazzu a páskovství, vzdálenost světa mladých od světa dospělých: “Ale
tomu tenhle fotr nerozuměl.” (s.27)
Kontrast mladi x dospěli znázorňuje autor po stránce stylové tím, že proti sobě
staví zašifrovaný, stručný slang mladých a více spisovnou mnohomluvnost do
spělých. V následujících dvou dialozích je téma osvobození nejprve předmětem
rozhovoru Dannyho s jedním z dospělých, paní Strnadovou, a posléze rozho
voru s jedním z kamarádů:
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(2.5) (pani Strnadové) “Pane Danny! Pane Danny!" volala hystericky,
a V očích se jí koulely slzy.
“Rukulíbám,” řekl jsem, smeknul jsem klobouk a zazubil jsem se na ni.
“Tak už je to tady, pane Danny! Tak už máme svobodu!”
“No, eště ne!” řekl jsem (...)
“Viďte! Bože, to je radost! Toje radost!” křičela na měa vůbec si nevšimla
toho, co jsem řekl.
“To je,” řekl jsem.
“Ano. Bože, já bych se radostí zbláznila, věříte?”
“To věřim,” řekl jsem.
“Teď to zas bude radost žít. A všechny ty bestie by se měly odstřílet.”
(...)
(Kap.2, s.41-42)
b (Harýk) “Vás Bůch, pásci,” ozvalo se za náma. (...)
“Ahoj,” řekl jsem. “Tak gratuluju ti k svobodě.”
“Já tobě taky, já tobě taky,” řekl Harýk.
(...)
(Kap.2, s.45)

Mnohomluvný patos a “blouznění” paní Strnadové v (2.5) a kontrastuje silně s
lakonickou ironií mluvy v (2.5) b. Autor zde na úrovni stylu realizuje jednu z
významových stránek díla, totiž vylíčení protikladu mladí x dospělí.
Ve vyprávění Dannyho a v jeho vnitřních monolozích neužil autor prvků obec
né češtiny tak jako v dialozích.(4) Ve vyprávění a ve vnitřních monolozích se
jedná o vidění světa očima jedné postavy. Prvky obecné češtiny by zde mohly
působit rušivě a navíc by nevynikla vnějšnost světa dialogů a užití prvků obecné
češtiny by ztratilo svou schopnost oživení. To ovšem neznamená, že vyprávění
a vnitřní monolog jsou psány čistě spisovným jazykem.(5) Jedná se o jazyk, kterýje po stránce hláskové a tvarové v podstatě spisovný, alejeho slovník je prosy
cen výrazy nespisovnými a lexikálními prostředky obecné češtiny. V jazyku se
objevují výrazy spojené s jazzem a jazzovou produkcí:

A kluci zpívali blues, neslo se to ze stráně k ledárenské zdi, a když přezpí
vali dva chorusy, vpád jsem do toho svojí angličtinou Woman I’m lovin’ a
kluci se mi hned přizpůsobili a ztišili se, one tooth solid gold, zpíval jsem
a jak jsem dozpíval tenhle verš, zaječeli kluci nádhernou disonancí ve for
tissimu, Fonda udělal na hubu mohutné glissando a hned zas ztichli a já
■pokračoval daťs de only woman, kluci udělali staccatový akord ze svých
hlasů a já to uzavřel a mortage on my soul, zazpíval jsem zalykavým.
ochraptělým hlasem a přidal jsem se pak k jejich ensemblů jako na tenor
a pokračovali jsme tak v tom zpěvu aspoň čtvrt hodiny. Kolem nás se udě
lal kroužek, všelijací kluci se sesedli a čuměli na nás a klepali do rytmu
nohama a z očí jim koukal obdiv.
(Kap.6, s.254)

(2.6)
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V tomto skazovém vyprávění(6) se mísí výrazy profesionálního jazyka s prvky
slangovými. Mezi profesionaíismy patří výrazy dva chorusy, disonance ve for
tissimu, glissando, staccatový akord, ensembl, tenor. Dannyho angličtinu lze
do jisté míry také považovat za profesionální prvek, protože je zde výrazem jeho
zájmu o jazz a jeho anglofilství. Mezi prvky jazzového slangu patří výrazy klu
ci zaječeli nádhernou disonancí, udělal na hubu mohutné glissando. Výraz, “ču
měli” patří mezi výrazy obecné češtiny. Slangové výrazy se vyskytují v mluvě
Dannyho vedle prvků profesionálních. Znakem slangových výrazů je na rozdíl
od profesionalismů zvýšená expresivita. Také hojný výskyt lexikálních pro
středků hovorové češtiny zvyšuje expresivnost Dannyho jazyka:

(2.7) Podíval jsem se ještě jednou na pana Kobrta, jak řve a cloumá mužikama ve dveřích radnice, a vykašlal jsem se na něj. Obrátil jsem se a cpal
jsem se davem zpátky. Měl jsem kliku. Ještě než jsem se dostal k svým
Angličanům, narazil jsem na rohu u trafiky zrovna na paní doktorovou
Vašákovou.
(Kap.6, s. 182)
Výrazy “mužikama,” “vykašlal jsem se,” “měl jsem kliku,”“narazil jsem” náleží
k výrazům hovorové češtiny(7) a zvyšují citelně expresivnost Dannyho vyprávě
ní. Užití prvků jazzového slangu a expresivnost výrazů obecné a hovorové češ
tiny je stylovým zdůrazněním příslušnosti Dannyho k určité věkové a zájmové
skupině. Samozřejmé užívání profesionalismů znázorňuje Dannyho blízký
vztah k jazzu. Zachováním těchto osobitých znaků jazyka autor zároveň pod
trhuje subjektivnost Dannyho výpovědi o sobě a o světě. Kromě jmenovaných
znaků se v jazyce Dannyho objevují dobově podmíněné slangové výrazy přeja
té z němčiny, jako “rajch” (s.43), “erzacmateriál”(s.49), “gásmaska, pancrfaust,
handgranát” (s.58).

Jazyk Zbabělců upoutal pozornost uplatněním slangu a obecné a hovorové
češtiny. Je zajímavé, že jazz ve své době vzbudil pozornost, pobuřoval a inspi
roval mj. tóny deformujících dusítek, dissonancí, zpěvem, vyznačujícím se chra
plavým, drsným odstínem a nevážným, kabaretním chováním hudebníků. Po
dle dobových kritik nebyl jazz “nic víc a nic míň než porušení všech estetických
zásad.”(8) Podobnost “jazyka” jazzu ajazyka Zbabělců otvírá prostor pro otáz
ku po možném vlivu jazzu na uplatnění slangu a “drsných lexikálních prostřed
ků ve Zbabělcích. Tuto shoduje možno vysvětlit nepřímo jako shodu jistých
obecných tendencí, vyplývajících z atmosféry doby, jako snahy provokovat,
snahy po rozbití starých měštáckých forem, snahy po bezprostředním vyjádření
stavů vlastní duše. Pro Dannyho a jeho kamarády představuje jazz způsob živo
ta, který lze postavit do opozice k pokryteckému a zbabělému životu dospělých.
Autor tím. že využívá bezprostřednosti a syrovosti slangu a obecné a hovorové
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češtiny, zeskutečňuje charakter postav. Fakt, že syrovost hudebního jazyka
jazzu a syrovost jazyka Dannyho a jeho přátel jsou si navzájem příbuzné, umoc
ňuje výsledné působení díla, je jedním z prvků stylové jednoty románu.
»
Měl ale jazz přímý vliv na styl Zbabělců? Prokazatelná autobiografičnost romá
nu. autorův blízký vztah k jazzu a jeho způsob psaní(9) jen zvyšuje pravděpo
dobnost autorova tíhnutí k uměleckému výrazu, který zahrnuje i prvky jazzu.
Všimnu si opět nejprve dialogu. Z.Heřman nachází v následujícím dialogu sty
lizaci, inspirovanou blues:( 10)

(2.8)

“Tak vás Bůh.”
“Tě noha,” řekl Harýk.
“Dobrou noc,” řekl jsem.
“Přijďte zejtra vodpoledne k nám, jo?"
“Přídem,” řekl jsem.
“Tak dobrou noc.”
“Dobrou noc.”

(Kap.3, s. 168-169)
Opakování slov a expresivnost hovorových výrazů v tomto dialogu vytváří
zvláštní bluesový rytmus, který jako by dával hlubší vnitřní smysl této jinak do
cela obyčejné výměně slov.

Evokace atmosféry uvnitř dialogu, vyniknutí určité nálady je umožněno techni
kou tzv. holého dialogu.(11) V souvislosti s tímto typem dialogu mluví Z.Urbá
nek o podivuhodném "bohatství chudoby.”(12) Toto bohatství chudoby v mo
derní próze zdá se spočívat na stejném uměleckém principu jako bohatství chu
doby v jazzu. Jazz ve své době překvapil a fascinoval prvky, které byly často za
příčiněny primitívností laciných nástrojů.
Stylizaci pod vlivem jazzu lze ovšem mnohem lépe než v dialozích vystopovat ve
skazovém vyprávění. Narážíme zde na stylový princip, podle něhož lze rozlišit
snahu po vylíčení subjektivní a objektivní reality. Zatímco záměrná stylizace
dialogu by mohla ve větší míře působit rušivě vzhledem k autorovu záměru evo
kovat vnější skutečnost, je záměrná stylizace Dannyho vyprávění umocněním
jeho subjektivního charakteru. Jazz je pro Dannyho život, spojuje ho s přáteli,
je rozkoš myslet na Irenu při hraní jazzu. Tato významná úloha jazzu v Danny
ho životě je ve skazovém vyprávění zdůrazněna stylově přiblížením uměleckých
principů jazzu a prózy. Podívejme se, jakým způsobem:

(2.9)

A v tom pruhu se kymácely břízy, rozkývané větrem, a na jedné z nich

visel oběšenec a Irena vykřikla a chytila se Zdeňka, v kůlně bylo tma a byl
to bolestný pocit, cítil jsem se sám a odmítnutý a ty černé mraky a světlo.
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které za nima hned zmizelo a déšť, který se valil v proudech na skály. Ire

na jektala zuby a tiskla se ke Zdeňkovi a já vylezl z kůlny ven a postavil se
pod děravou stříšku, seshora na mě kapalo a já stál venku v dešti a díval
jsem se údolím dolů na pozlacené vrcholky skal a na duhu, která se vy
pouklá nad nima, a na břízy a na oběšence a na temné smrkové lesy v dešti

a za mnou v boudě byla Irena se Zdeňkem a já byl sám a sám a sám.
................... (Kap. 3, s. 109)

V uvedeném textu lze rozpoznat charakteristické trojdílné členění, typické pro
blues:(13)
1) navození atmosféry - dissonance příroda x oběšenec, světlo x tma před
znamenává náladu (části textu podtržené......... )
2) Irena, Dannyho láska, se chytá Zdeňka - obraz ztracené lásky (podtrže
no
)
3) neopětovaný, odmítnutý cit, pocit osamění (podtrženo-..-..-..-..) Schéma se
v citované pasáži opakuje třikrát a ústí v trojí “zakletí ze samoty - z touhy - z
marnosti”! 14) - “a já byl sám a sám a sám.” Tento naléhavý trojčlenný rytmus
spoluvytváří určitou náladu. Je to nálada blízká vzlyku a nostalgii lidových pís
ní. Blues také původně bylo světskou lidovou písní, od počátku sólovou.
Ve vnitřních monolozích se autor snaží vylíčit Dannyho myšlenky a nálady,
jeho citový vývoj. Jsou to často jen zlomky myšlenek, seřazené zdánlivě nelogic
ky. Spojovacím prvkem je kamsi donekonečna valící se rytmus, který ale větši
nou není tak zřetelný jako v (2.9). Ale i když je rytmus více skrytý a projevuje se
jen opakováním slov a obměnou několika výrazů, je stále nosnou formou pro
typickou atmosféru blues, pro vyjádření pocitu životní tíhy, opuštěnosti, touhy,
nostalgického smutku a životadárné pobavenosti:

(2.10) Bylo to tak zvláštní, že jsem se tomu až divil, to všechno, a věděl jsem,
že žiju v roce čtyřicet pět a že končí největší válka všech dob, v které padly
milióny lidí a milióny lidí bylo hrozně zraněných a trpělo v blátě a na obvazištích a milióny lidí mučili Němci v koncentrákách, a věděl jsem o
všech těch smrtích a napadlo mi, k čemu vlastně je život, a zdálo se mi, že
asi k ničemu, jenom k tomu myšlení na dívky a na muziku, a napadlo mi,
jestli to je dost, aby to stálo za to, ale nemohl jsem na nicjiného přijít, tak
jsem toho nechal a honem jsem začal vzpomínat na Irenu, na to, jak jsem
s ní šel v noci lesem a propadal jsem se do komplexu méněcennosti, když
žvanila o Victoru Hugovi a Byronovi ajá si pletl Byrona s Balzacem a Balzaca s Barbussem a nečetl jsem od nikoho z nich vůbec nic, na to jsem mys
lel, jak jsem byl ještě hloupý a jak v životě určitě není nic než tohle, to, že
lidi vynalézají věci a léky, to je samozřejmě důležité, ale kdyby to nebylo
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mohlo by se stejně žít, ale kdyby nebylo tohle, tak by to vůbec nestálo za
to žít, (...)
(Kap.4, s. 174-175)
Blues dominuje ve chvílích, kdy Danny sní, přemýšlí o životě, vzpomíná. Je-li
líčení Dannyho vnitřního světa přerušeno popisem událostí světa vnějšího, mě
ní se také délka vět a jejich rytmus:

“Na warte, du Schwein, du!” zařval oficír a chytil mě levačkou za kabát
na prsou. V pravé ruce držel revolver. Uchopil jsem ho za ruku. Škubl se
mnou ke straně. Měl zatraceně sílu. Chtěl jsem se vzepřít, ale ujely mi no
hy. Škubl se mnou na druhou stranu a zase zpátky. Bylo to blbé, sakra.
Musel jsem vypadat blbě. A Irena se koukala. Sakra, bylo to blbé. Vzepřel
jsem se znova pevně nohama, ale museljsem je široce roztáhnout a pokrčit
je v kolenech. To vypadalo směšně a bylo to blbé před Irenou. Důstojník
se mnou prudce smýkl a pustil mě. Ztratil jsem rovnováhu a upadl jsem.
Cítil jsem, jak červenám. Ó Bože! Ó sakra!
(Kap.2, s.59)

(2.11)

Věty jsou krátké, první slovo je významově nebo expresivně zatíženo. Jsou to
často slovesa, vyjadřující akci, jako zde např.: zařval, uchopil, škubl, vzepřel,
ztratil. Tím je vytvořen úsečný, staccatový rytmus, který podtrhuje dramatičnost a spád popisované události.

Další ukázka ilustruje způsob, jakým autor spojuje tyto dva rytmy - bluesový
rytmus vnitřního světa a staccatový rytmus událostí světa vnějšího - v jeden ce
lek. Vnější svět, svým nesmlouvavým, ostrým rytmem událostí, jako by bubno
val na Dannyho duši a rozechvíval bluesový rytmus vnitřního světa myšlenek
a vzpomínání. A blues přechází znovu dostaccata jakmile vnitřní svět Dannyho
duše ustupuje do pozadí:

Obrátil jsem se a mačkal jsem se ven. Mongolská melodie zaznívala za
mnou, pořád víc a pořád hlasitěji. Začali zase zpívat, rozhoupanou, uřva
nou a strašně krásnou stepní písničku a mě zalila vlna smutku, úplně šíle
ného a bezmocného, jak jsem se prodíral mezi stoly a už jsem je neviděl.
Taková, jaká mě zalívala vždycky v noci za protektorátu, když jsem ně
kde v éteru chytil Golden Gate Quartett nebo Wings Over Jordán, zpíva
jící Swing Low nebo Leadbellyho, jak zpívá Cedar House Blues, nebo
Mills Brothcrs nebo Boba Crosbyho a jeho nahuštěný, čtyřhlasý dixie
land s tenorem, a věděl jsem, že za minutu bude po tom a že už to třeba
nikdy neuslyším a skoro určitě to nebudu mít na desce a budu vědět, že to
je, že tahle muzika existuje a kdejaký pitomec v Americe ši ji může za pár
centů koupit a já tu trčím v protektorátěa mučím setím, že je to tak krásné
a že to za chvilku vezme nějaký fading a už nikdy, sakra, nikdy to neusly

(2.12)
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ším. Takový stesk a bolavou bolest jsem cítil, zase jako tolikrát v minu
lých létech, a bylo mi blbě z té člověčí nemohoucnosti a z celého toho svě
ta, kde je to všechno tak pitomě zorganizováno, že všechny ty strašně
krásné věci, co ve světě jsou, člověk sotva kdy pozná a spíš je vůbec ne
pozná. anebo je pozná a hned je zas ztratí a je z toho zoufalý a smutný a
na umření. Protlačil jsem se ven z kantýny, prošel jsem po trávníku mezi
spáči k bráně a výpad jsem na ulici. Proti mně přicházeli nové a nové zá
silky otrhanců s opáskovanýma klukama, kteří je vedli a tvářili se nad
šeně a důležitě. Slunce pekelně pálilo a všechno se zdálo být přikryté pra
chem. Zamířil jsem k nádraží a potom k Mánesovic vile.
(Kap.5, s.206-207)
Vidíme, že ani při popisu událostí, při zrychlení rytmu věty, neustupuje Dannyho vnitřní vidění úplně do pozadí. Autor tak neustále zdůrazňuje svůj záměr,
upozorňuje na to, že jeho úmyslem není napsat román “objektivně-historický,
nýbrž, román-analýzu životního pocitu příslušníka zlaté mládeže v době pře
vratných historických událostí.”(15)

Přesto, že dosavadní rozbor jazyka a stylu Zbabělců není přirozeně zcela kom
pletní. dovolím si přikročit k bližšímu určení stylového principu díla:
V úvodu této kapitoly jsem si všiml toho, že autor užívá při psaní dialogů obec
né češtiny. Navozuje tak bezprostředně realistickou atmosféru světa, v němž se
já-postava pohybuje. V dialozích se také setkáváme s hojným užitím slangu a
vulgárních výrazů, zvláště v mluvě reprezentantů mladé generace. Tyto výrazy
jsou vyjádřením odporu mladých k “dobrému vychování” a ke způsobu života
dospělých. Jazzový slang obráží zájem a zároveň soudržnost skupiny mladých.

Stylizace Dannyho vyprávění a jeho vnitřních monologů je jazykově realizová
na poněkud jiným způsobem než stylizace dialogických pasáží. Ve vyprávění
a ve vnitřních monolozích je totiž převážně zachována spisovnost jazyka z hle
diska hláskoslovného a morfologického, zatímco lexikální a syntaktické znaky
obecné češtiny se v těchto pasážích vyskytují. Tento rozdíl se týká bezprostřed
ně významové stránky díla. Autor užívá obecné češtiny v dialozích, tzn. při lí
čení vnější skutečnosti. Jedná-li se ale o pasáže, kde o událostech či o svém
vnitřním světě myšlenek a představ vypráví já-postava, odpadá většina hlásko
slovných a morfologických znaků obecné češtiny, zatímco lexikální a syntak
tické znaky obecné češtiny zůstávají z.achovány.(16)
V dialozích je jazyk - promluva - často nositelem významu už svou stránkou
tvarovou, bez. ohledu na smysl slov. Tak také podotýká Z.Heřman:
“Zvláštní stránkou jsou dialogy. Mnohé partie - často ty nejhybnější - tvoří
rozmluvy, ale zase jsou to nezřídka výměny slov zdánlivě bezvýznamných,
přitom však expresívně cítěných.(17)
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Tato expresivita, znak obecné češtiny a slangu, je nositelem emocí, které mj. vy
jadřují ironický postoj mladých k jednání dospělých.
U vnitřních monologů “zjednodušuje” autor vnější podobu jazyka tím, že za
chovává spisovnost po stránce hláskoslovné a morfologické. Tím odpadá bez
prostřední významové zatížení, na které jsem poukázal u dialogu. Místo toho
autor uvolňuje a “napíná” rytmus slov a spojuje jej s významem slov. Stylizace,
která se blíží uměleckým principům jazzu, konkrétně blues, je ve vnitřních mo
nolozích nejzřetelnější. Tento stylový princip neexistuje ovšem jako něco ob
jektivně daného a autor nemusí vždy k němu záměrně směřovat. Spisovatel
Vladimír Vojnovič například píše:
“Já osobně se při práci o rytmus nestarám. Přemýšlím o přesnosti výrazu a
intonaci. Dosažení takové přesnosti automaticky s sebou přináší i přesnost
rytmickou. Rytmus je nepochybně svázán se sujetem, kompozicí a systémem
charakterů, ovlivňujeje a závisí na nich. Více nebo méně rozsáhlé prozaické dílo
nemůže být psáno jen v jednom rytmu, neboť tím by se stalo nudným.(18)
Ve své snaze po přesném, realistickém vyjádření nalézá autor v určitém rytmu
nejadekvátnější výraz. Tak může stylový princip podléhat změnám v průběhu
díla:
“Volba uměleckých prostředků i způsob jejich užití jsou v uměleckém díle
řízeny jistým metodickým principem, jenž, sám jsa bez konkrétního obsahu,
určuje ráz uměleckého díla jako významové výstavby. Tento princip není
ovšem neproměnný; ke změnám tu pomalejším, tu rychlejším nutí jej sama
proměňující se skutečnost.! 19)
Tak je tomu i u Škvoreckého. Stylizace je úzce spojena s celkovou významovou
výstavbou díla. Pokusil jsem se zde ukázat na některé znaky jazyka a stylu Zba
bělců a na jejich spojení s významovou výstavbou díla. A to ostatní? “To ostat
ní, to je literatura.” (Paul Verlaine)

Poznámky;
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

Úvodní myšlenky a definice v této kapitole jsou čerpány z knihy Z. Kožmína: Umě
ní stylu (Praha 1967)
Vítězslav Macháček: 50 českých autorů posledních padesáti let. Čsl. spisovatel. Pra
ha 1969, s. 173
Henry Kučera: The Phonology of Czech. S-Gravenhage 1961 s. 101
Zde míním prvky, které jsem vyjmenoval na s.73 a 74
Hranice jazykových typů vytyčuji ve smyslu stati L. Doležela Lubomír Doležel: Ja
zykové typy současné české prózy. Acta Universitatis Carolinae - Philologica 3.
1962 Slavica Pragensia IV, s.655-660
“(...) zvláštní forma vyprávění, v níž vypravěč vystupuje do popředí jako konkrétní
osoba, jako aktivní a zjevný organizátor vyprávěni, který stojí nad dějem, vměšuje
se do něho, komentuje ho. hodnotí atd.” Knížka o jazyce a stylu soudobé české li
teratury, Orbis Praha 1962, s. 16
Problematika vztahu obecné a hovorové češtiny, neujasněnost hranic těchto dvou
jazykových typů je jedním z nevyřešených problémů současné bohemistiky: “(...)
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8)
9)

10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)
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někdy nesprávně zužujeme rozsah prostředků hovorové češtiny ve prospěch obecné
češtiny a slangů.” Citát podle: Lubomír Doležel: Jazykové typy současné české pró
zy. c.d. s.658, pozn.8
Podle: Lubomír Dorůžka, Josef Škvorecký: Jazz, poezie, moderní umění. Knižní
kultura č.2. 1965 s.50-51
“Když mi bylo asi čtrnáct, někdy v kvartě, vrcholil v jazzu swing a já propadl jeho
kouzlu. (...) Hrál jsem na saxofon a snil jsem, že se stanu profesionálním saxofonis
tou. Jenže mi chyběl talent. Když jsem pochopil, že z toho nic nebude, začal jsem
doopravdy psát.(...) Já byl vždycky spíš spontánní, nejsem teoretik. Ne, že bych ne
uvažoval o literatuře, ale když se mi něco povede, je to spíš jako improvizace v
jazzu.” Slovo má Josef Škvorecký, Orientace č.6, 1967 s.31-35
Zdeněk Heřman: Próza džezem křtěná. Plamen č.ll, 1964 s. 157
“Kdysi jsem strašně zápasil s problémem, jak psát dialog. Až jsem přečetl Sbohem
armádo! a zjistil jsem, že dialog se dá psát úplně holý. Byl to velký formální impuls,
sáhla na mě magie textu.” Slovo má Josef Škvorecký, c.d. s.37
“Z Hemingwayova způsobu mluvy se může v překladu uchovat podivuhodné “bo
hatství chudoby” (pokud je překladatel pochopil, jakoje tomu u Škvoreckého, a ne
chal stranou vlastenecké námitky, jako např. tu, že “čeština přece má pro to věčné
‘he said,’ ‘she saiď tolik pěkných výrazů - ‘prohodil,’ ‘odvětil,’ ‘namítl,’ ‘pronesl’ tak proč pořád jen ‘řekl,’ ‘řekla’ ”). Zdeněk Urbánek v anketě Dnešek našeho pře
kladu, Knižní kultura č.2, 1965 s.80
“Časem se ustálil harmonický podklad blues, v němž se uplatňují tři základní har
monické funkce, totiž tonika, subdominanta, dominanta, čímž je také blues děleno
ve tři části, totiž ve dvojí zvolání a odpověď.” Přehledný kulturní slovník. Mladá
fronta-Praha 1964, s. 10-1 I
Jiří Voskovec, c.d. s. 195
Josef Škvorecký v předmluvě k 2.vydání Zbabělců, Praha 1964, s.7
Jazyk já-postavy, Dannyho, patří podle klasifikace L.Doležela k tzv. smíšenému ty
pu (AB): “Odhlédneme-li tedy od tradičních místních nářečí, zbývají nám v schéma
tu národního jazyka dva soubory, které mohou být základem jazyka umělecké pró
zy: spisovný jazyk a nespisovné útvary nadnářeční a slangové. Na základě těchto
dvou souborů se vytvářejí tři jazykové typy současné prózy: 1. typ spisovný (A), 2.
typ nespisovný (B), 3. typ smíšený (AB). (L.Doležel, c.d. s.657) Podle B. Havránka a
jeho klasifikace se jedná o hovorovou podobu spisovné češtiny. (Viz J.Hronek:
Obecná čeština, Praha 1972, s.15) Henry Kučera nepovažuje hovorovou češtinu za
zvláštní útvar, ale mluví prostě o kolísání mezi obecnou češtinou a jazykem spisov
ným (viz J.Hronek: Obecná čeština s. 16)
Z. Heřman, c.čl. s. 157
Vladimír Vojnovič v diskusi o rytmu umělecké prózy, Voprosy litěratury, VII, 1973
Moskva, s. 100 (překlad V.P.)
Jan Mukařovský: Kapitoly z české poetiky II, Praha 1948 s.269

Nedožité jubileum
F.W. Galan
11. apríla 1979 by sa profesor Felix Vodička dožil sedemdesiatich narodenín.
Na toto výročie, práve ako i jeho úmrtie 5. januára 1974, prešlo bez zmienky bez jediného nekrológu - v československej odbornej i populárnej tlači. Priazni
vou zhodou okolností, tak povediac. Vodička oslavoval svoje výročie v r. 1969:
pri tej príležitosti nakladateľstvo Odeon vydalo pod názvom Struktura vývoje
zbierku Vodičkových najdôležitejších štúdií, vrátane jeho práci z obdobia
Pražského lingvistického krúžku. V tom čase - ako naznačujú slávnosíné čísla
Českej literatury. Slavica, Pragensia i Slovenskej literatúry - bol profesor Vo
dička všeobecne uznávaný ako jeden z najpoprednejších predstaviteľov po
vojnovej literárnej vedy v Československu. Ale krátko nato zmenené politické
podmienky, za ktorých se štrukturalizmus - podobne ako v päťdesiatych rokoch
- stal ideologicky neprijateľný, spôsobili, že profesor Vodička bol zrazu vo svo
jej vlasti “odsúdený” ako persona non grata (alebo ešte lepšie: “nonperson”).
Snáď najväčšou osobnou zásluhou profesora Vodičku bola jeho statočná a
pevná obhajoba teoretických princípov vypracovaných členmi Pražského
lingvistického krúžku, ktorý existoval od 1926 do 1948 roku. Viac než jeho ob
divovaný učitel a vzor, Jan Mukaŕovský, Vodička reprezentoval pre najmladšiu
generáciu československých štrukturalistov živé spojivo, personifikáciu kon
tinuity, s predvojnovou tradíciou literárnej vedy. Felix Vodička (spolu s Bo
humilom Trnkom) totiž bol jediný z vedúcich členov “pražskej školy (ĽEcole
de Prague, ako bol krúžok známy v cudzine), ktorý sa nezúčastnil tragikomic
kej kampane, čo sa odohrala začiatkom päťdesiatych rokov na stránkach Tvor
by, proti štrukturalizmu v mene vtedy novej stalinskej lingvistiky a nie tak horej ždanovovskej teórie odrazu. Pričinením profesora Vodičku štrukturalizmus,
ktorý síce nezávisle od pražskej školy sa eventuálne stal intelektuálnou módou
vo Francúzsku, ostal navzdory stálým útokom predsa len naživu v Českoslo
vensku. V roku 1966, pri príležitosti 75. narodenín Jana Mukařovského. Vodič
ka napísal informatívny úvod k zbierke Mukařovského esejí Studie z estetiky a
koredigoval Mukařovského Festschrift Struktura a smysl literárního díla, do
ktorého prispel synoptickou štúdiou, prehľadom Mukařovského životného
diela, “Celistvost literárního procesu.” Neskôr, v r. 1969, sa Vodička spolu s
Miroslavom Cervenkom snažil dosiahnuť dlho očakávanú rehabilitáciu däľšieho zakladateľa Pražského lingvistického krúžku, jeho prvého miestopredsedu, Romana Jakobsona, jedného z hrstky světoznámých lingvistov v tomto
storočí. Jakobsonova antológia Slovesné umění a umění slova, s Vodičkovým
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predslovom, ako spústa ďalších kníh a filmov z tej éry, bola však cenzúrou za
stavená, hoci už samotná kniha bola pripravená k distribúcii.
Aj keď bol Vodička bezosporu jeden z najvernejších strážcov štrukturalistickéj tradície, sám nepatril medzi zakladajúcich členov PI.K. Členom kružku
sa stal iba počas vojny vr. 1941 prednáškou “Literárněhistorické studium ohla
su literárních děl.” V prednáške “Problematika ohlasu Nerudova díla” (pôvod
ne v časopise krúžku Slovo a slovesnost a pozdejšie v knihe Struktura vývoje).
Vodička položil základy štrukturálnej pragmatiky, t.j. tej časti semiotiky, kto
rá do značnej miery zdedila princípy ruskej formálnej školy, sa sústredila na štú
dium vnútornej výstavby literárnych textov, na tzv. syntaktiku. V ďalšom štá
diu sa záujem Mukařovského a jeho kolegov presunul na sémantiku, teda na
problematiku významu, obzvlášť básnického pomenovania a obrazu. A v zá
verečnej fáze Vodička rozšíril výskumné pole pražskej školy na oblasť ohlasu
svojou teóriou literárnej recepcie, ktorá prevrátila naruby tradičné štúdium li
terárnych vplyvov. Tzv. Rezeptionsgeschichte, ktorú pôvodne navrhol Vodič
ka, je dnes vďaka H. R. Jaussovi a jeho škole jeden z najzaujímavejších a naj
produktívnejších prístupov k dejinám literatúry. Problém však ostáva - ako
sám Vodička si bol dobre vedomý - že čím sa viac literárna veda vzďaluje od
syntaktiky, od skúmania samotného textu, tým sa nachádza na vedecky vratkejšej pôde. Bolo by teda omylom považovať Vodičkovu teóriu ohlasu za naj
väčší metodologický výdobytok pražského štrukturalizmu - tým je aj dnes
štrukturálna koncepcia literárnej imanencie a Mukařovského semiotická este
tika. Vodičkovým najcennejším príspevkom je nie natoľko vo sfére literárnej
teórie ako v konkrétnej analýze literárnych textov. Jeho vynikajúca kniha Po
čátky krásne prózy novočeské: Příspěvek k literárním dejinám doby Jungmannovy (1948), je nielen najfundovanejšia štúdia českého preromantizmu, ale do
dnes neprekonaný príklad precíznosti a historickej citlivosti štrukturalistic
kej interpretácie literárnych diel. Aj Vodičkově príspevky z povojnového ob
dobia, koncipované pod tlakom oficiálneho marxistického, teda ideologické
ho, prístupu k literatúre sú presvedčivým dôkazom, že vo Vodičkovi mala česká
veda výnimočného a v mnohom i jedinečného znalca problematiky a historie
literárnej tvorby.
Pri analýze jazykovej a tématickej štruktúry literárneho textu profesor Vo
dička nikdy nestratil ani na okamžik z dohľadu spoločenský a dejinný kontext
literárnych diel. Na druhej strane sa z Vodičku nestal literárny ideológ či po
litológ, ktorý by podľa vzoru vládnucého smeru považoval za dôležitejšie so
ciálne než umelecké aspekty literatúry. Pre neho, ako pre každého štrukturalistu pražskej školy, v literárnom diele - pokiaľ ostalo pre kritika literárnym
dielom - si estetická funkcia, dialektický to protiklad praktických, utilitárnych
funkcií, udržala dominantné postavenie. Profesor Vodička nebol teda apolitic
ký, ale nebol ani plne politicky angažovaný polemik a žurnalista. Vždy bol v
prvom rade literárny vedec, vzácny človek - a veľký humanista!
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Kritické marginálie
Odila v Lyře Pragensis
Kamil Bednář a Kamil Lhoták:

Odila (Lyra Pragensis, 1976)

Lyra Pragensis je umělecké sdružení s
dlouholetou tradicí. Stále si udržuje do
brou úroveň rozmanitých pořadů založe
ných na syntéze hudby a slova. Kultivova
ný obraz intelektuálních večerů Lyry Pra
gensis dokresluje i prostředí, ať už je to
obrazový sál nedávno zrestaurovaného
Martinického paláce nebo starobylá Foerstrrova síň či Staročeská galerie v Husově
ulici na Starém Městě, která obohacuje
i přestávky pořadů stálými výstavami. Ke
komornímu charakteru těchto večerů při
spívá Miinclingerovo kvarteto nebo kla
vírní či flétnový doprovod.
Lyra Pragensis se těší stále popularitě
nejen díky rozmanitosti a kulturní hod
notě připravovaných pořadů, ale i díky to
mu, že jsou interpretovány uznávanými a
oblíbenými herci a recitátory. Některé pro
gramy se udržují v repertoáru již dva - tři
roky, jako např. Máchův Máj s Marií To
mášovou, Puškinovy pohádky, Gogolův
Plášť, Dykův Krysařc\ korespodence Fre
derika Chopina, podmalovanájeho klavír
ními skladbami. Jeden z nejúspěšnějších
pořadů je “Vincentova zpověď” - z života
Vincenta van Gogha v podání výborného
vypravěče a herce Radovana Lukavského,
dále Strašidlo cantervillskéOscara Wilda s
Otou Krejčou atd. V loňském roce byl snad
nej navštěvovanější Sinuhet M. Valtarihoa
pásmo o P.Gauguinovi. Mnoho chvály by

lo proneseno o výkonu Dany Medřické a
Františka Filipovského v Tajnostech z žiž
kovského podsvětí (dle knížky V.Rady a
J. Žáka). Lyra reaguje i na významná kul
turní výročí. Jednou za měsíc se její ctitelé
a herci scházívají na tzv. Literárních veče
rech Lyry, zasvěcených vždy určitému spi
sovateli či malíři.
Jedním ze zakladatelů a stálých
spolupracovníků tohoto sdružení byl
Kamil Bednář, který přebásnil pro Lyru
např. Shakespearovu Lukrecii či Venuši a
Adonise. Většinu těchto literárních
klenotů vydává Lyra Pragensis ve své edici
a její ctitelé tak vlastní již hezkou řádku
útlých malých knížek. Tak vznikají
opravdu jedinečná dílka, vázaná v kůži,
zdobená zlatotiskem a tištěná na kvalitním
papíře a navíc vkusně doplněná
ilustračními cykly Jiřího Trnky, Oty
Janečka, Zdeňka Seydla a dalších.
Tomuto popisu odpovídá i Odila
Kamila Bednáře, která byla v roce 1976
vydaná s ilustracemi Kamila Lhotáka jako
vzpomínka na Kamila Bednáře. Vůbec
poprvé se objevila Odila před diváky v
Divadle Hudby, kde ji nastudovali Milan
Fišer a Dana Sedláčková s doprovodem
klavírních skladeb Clauda Debussyho.
Podnětem knížky byl půvabný a příběhově
ucelený ilustrační cyklus Kamila Lhotáka.
A tak se v Odile sešli ke spolupráci
vynikající představitelé dvou českoslo
venských kulturních proudů: Kamil
Lhoták, jeden z členů Skupiny 42, vedené
Jiřím Kotalíkem a Jindřichem
Chalupeckým, a Kamil Bednář, který
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spolu se Zdeňkem Urbánkem
představovali literární směr znárný pod
přezdívkou Bledí Domonici. Výsledkem
jejich spolupráce je půvabné dílko: sto
třiatřicet šestiverší Kamila Bednáře je
doprovázeno sto třiatřiceti kresbami
Kamila Lhotáka, který i tentokrát
nadchne své ctitele světem balonů,
továrních komínů, motocycklů a
automobilů z doby našich pradědečků.
“...V poutavém sledu figurálních scén či
záběrů portrétního charakteru evokuje tu
malíř atmosféru secese s věcnými
podrobnostmi a místy s vtipnými
pointami", říká výtvarný kritik a teoretik
Jiří Kotalík. “Půvabné a nejednou
poetické kresby patří k Lhotákovým
nejšťastnějším ilustračním cyklům; jsou
živé a svěží, v hbitém odstiňovaném
rukopisu, jehož náznakovost uzavírá tresť
důvěrné znalosti doby, prostředí, typů,
evokovaných umělcovou představivostí..."
Stejně živý a pestrý je i jazyk vyprávění a
dialogů Kamila Bednáře. Na osnově
ilustrací se rozvíjí příběh Odily, půvabné,
ale chromé dívky, která touží po navrácení
zdraví.
Eva Eckertová

Česká poezie v překladech

Czech Poetrw A bilingual anthology,
vol. I, Michigan Slavic Publications, Dept.
of Slavic Languages and Literatures, Uni
versity of Michigan, Ann Arbor, Mi.48109
published under the auspices of The Cze
choslovak Society of Arts and Sciences in
America.

Přichází jistě vhod americkým studen
tům slavistiky (je to již druhé vydání),
kterým usnadní studium české literatury,
i milovníkům české poezie, kteří mají pří
ležitost najít v jednom svazku výkvět čes
kého verše od ranného středověku až po

Kamil Lhoták: Ilustrace k Odile

Karla Tomana. Verše doprovázejí ilustra
ce, ku příkladu reprodukce textu Písně
písní 7 bible kralické, nebo Karla Hlaváč
ka vlastní ilustrace k jeho básni “Pozdě k
ránu." Ilustrace zesilují účinek slova, ná
ladu verše a jeho spojitosti s českým vý
tvarným projevem. Asi tak polovina uká
zek je ze staré a starší doby, druhá z lite
ratury novodobé, až do první světové vál
ky. Sborníku se účastnilo mnoho překla
datelů. Některá jména jako A.Frenche se
objevují častěji, jiná jen jednou nebo dva
krát, je mezi nimi i jeden z prvních překla
datelů české literatury do angličtiny, Paul
Selver. každý autor je uveden krátkou biobibliografickou poznámkou. Předmluvu
napsal René Wellek.
Nechybí žádný z českých básníků, kte
rého byste chtěli číst. Nebylo snadné vy
brat z odkazu básníka to, co by vyhovova
lo všem. Snad to ani není možné jako to ne
bylo v Lafontainově bajce o oslu, kde všem
se nelze zachovati. Ovšem čas a dějiny li
teratury stanovily pevná hodnocení. Kdo
by však pochyboval, že Máchův Máj nebo
“Ještě jednou se vrátíme” od A.Sovy, je
“jediná možná volba?” U J. Vrchlického je
volba těžší, již pro rozsah jeho díla. V anto
logii je zastoupen překlady Selvera (Ada
gio) a jednou z Vrchlického “legend věků"
(Marco Polo) a pak ještě převodem A.
Frenche (Vánoce). Skoro se zdá, že nelze
vystihnout překladem Vrchlického mi
strovské kadence, třebas té známé “Za
trochu lásky, šel bych na kraj světa...”.
Od K.Hlaváčka byla přeložena báseň
“Upír” (A.French); je příznačná jak pro
českou dekadenci, tak pro Hlaváčka a pří
stupnější překladu svým volným veršem,
než jeho vždy znovu citovaná báseň “Svou
violu jsem naladil, co možno nejhloubě
ji...".
Umění překladu patří k zásadním otáz
kám literární vědy. Je dokonalý překlad
vůbec možný? Teoreticky to není možné,
v praxi ano. Dokonce jsou případy, kdy
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jazyková interpretace textu přinese nové,
objevné odstíny, které čtenáři v originálu
unikaly. Změny, jež při překladu vznikají
mezi dvěma jazykovými systémy, nám dá
vají možnost nahlédnout do jejich zákonů
a tajemství. Dvojjazyčná antologie českc
poezie nám dává příležitost k zamyšlení
o těchto problémech.
M.S.

Paul I. Trenský, Czech Drama since World

War II. (Columbia Slavic Studies) Nev

York. /978. pp.250
Za poslední dvacetiletí dosáhla česká
dramaturgie světového uznání. I v době
po sovětské invazi, kdy originální divadlo
v Československu, stejně jako i jiné kul
turní projevy, bylo udušeno cenzurou, ne
přestala růst zahraniční reputace alespoň
tří dissidentských českých divadelních
autorů. Václava Havla, Ivana Klímy a
Pavla Kohouta, jejichž hry, doma zakáza
né, vystupují na jeviště v němčině i v anglič
tině. Ještě ve větší míře než československý
film, který si v tutéž dobu získal i širší me
zinárodní popularitu, je nejlepší česká dra
maturgie od konce let padesátých zjevem
avantgardním a svou technikou i témati
kou se snadno zařazuje v kánon soudobé
ho experimentálního divadla.
Kniha Pavla Trenského v šesti kapito
lách kriticky oceňuje novou vlnu české
dramaturgie a poskytuje podrobný rozbor
všech důležitých původních her, jež vyšly
v Československu od skromného znovu
zrození divadla po druhé světové válce,
až do konce let šedesátých. V postskriptě
dodává Trenský komentář neoficiální di
vadelní tvorby po invazi, na texty her, z
nichž některé nebyly v češtině nikdy vy
dány a dostaly se mu buď v rukopise anebo
v německém překladě. Trenský je profe
sorem slavistiky na Fordhamské Univer
sitě v New Yorku. Studoval na Universitě
Komenského, potom ve Vídni a má dokto
rát z Harvardské University. K této práci
přináší, kromě dokonalé znalosti české
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literární tradice a živého citu k jazyku, i bo
hatou zkušenost se soudobou evropskou a
americkou divadelní tvorbou, což mu po
máhá rozpoznat originálnost od konvenč
nosti ve hrách, které rozbírá. I když tato
studie je určená především pro slavisty a
divadelní badatele, není zatížena zbyteč
ným odbornickým žargonem, a je dostup
ná kterémukoli čtenáři.
Trenský uspořádal materiál způsobem
nejpřirozenějším, t.j. historicky. Ukazuje,
že první tvůrčí problesky po stalinistickém temnu, kdy v českém divadle vládl
mrtvý duch oficiálního optimismu, vyšly
na sklonku let padesátých z prostředí her
ců a divadelních režisérů, pod záminkou
obnovení herecké a scénické techniky.
Otomar Krejča, ředitel dramatického ate
liéru při Národním divadle vychovai ce
lou novou školu spisovatelů, z nichž vy
nikly významné osobnosti Josefa Topola a
Milana Kundery a k nimž se přidružil ze
starší generace František Hrubín. V uvol
něnější atmosféře šedesátých let přešla
umělecká tvořivost k tak zvaným “malým
divadlům”, z nichž nejslavnější, po Redu
tě Jiřího Suchého a Ivana Vyskočila, bylo
divadlo Na Zábradlí v Praze, pod řízením
Jana Grossmana, z jehož praxe vychází
absurdní drama Václava Havla. Činoher
ní klub, pod vedením kritika Jaroslava
Vostrého, se soustředil na umění herecké
bez ideologického anebo filosofického za
tížení a pěstoval volnou hru imaginace na
jevišti, jako kdysi Teige v umění výtvar
ném a v poezii. Politické zabarvení však
našlo též experimentální formát ve sku
pině Mahenova divadla v Brně, pro které
psal Ludvík Kundera.
V tomto rozkvětu tvůrčích sil a formál
ní experimentace, jenž podle Trenského
vyvrcholil mezi 1963 a 1965, lze rozeznat
hlavní filosofickou tendenci tohoto desí
tiletí české kultury. Je to obrat od příliš
sebejistých obecných ideologií k pochy
bám moderního člověka, který trpí osamě
lostí v odcizelém, zmechanizovaném svě

tě. Tato základní problematika nachází v slouží zde výstižnou pantomimou k vylí
českém divadle těch let dva zdánlivě proti
čení poměrů politických. Trenský zacho
chůdné výrazy - výraz lyrický, pod vlivem
vává objektivnost i v rozboru her otevře
volné kompozice her Čechova a trochu
ně politických, jako je na příklad Totální
později, avšak stále silněji, výraz abstrakt- kuropěni (1961) Ludvíka Kundery, jehož
ně-formální v dramatech, jejichž děj napo
produkci v Mahenově divadle chválí, i
dobuje neúprosnou zákonitost šachové
když poukazuje na silný vliv Bertolda
hry. Trenský jasně dokumentuje tutocestu
Brechta.
českého divadelního stylu od “lyrikova
Trenský šije vědom živé kritické debaty
dramata” k dramatu absurdnosti. Josefa
o nových formách režie, především v rámci
Topola, vynikajícího představitele lyric
vlivného časopisu Divadlo, 7. něhož cituje
kého stylu, v cizině téměř neznámého, sta
v textu i v poznámkách. Někdy sám zasa
ví Trenský na stejnou úroveň jako uzná
huje do této debaty, jako například když
vaného mistra českého absurdu. Václava
odporuje názoru českých kritiků Karvaše
Havla. Topol byl první kdo uvedl na čes
a Havřínka, kteří se snažili dokázat, že
ké jeviště, už v roce 1959, v osobě Dohnala
český absurdní styl v rukách Havla, Mila
(otce, gymnazijního profesora ze hry o ge
na Uhde, Ladislava Smočka a Ivana Klí
neračním sporu. Jejich den), typ komu
my. se lišil ve své filosofické pod
nistického filištína a maloměšťáka ducha,
statě od neukojenosti západoevropských
který posloužil Havlovi modelem pro jeho
předchůdců. Tento názor vyplynul patrně
Plzáka v Zahradní slavnosti (1963). Ko
nejen z představ o českém socialismu, ale.
mentář Trenského k vrcholnému dílu To jak Trenský napovídá, i z náhodných okol
pola, Konec masopustu (1963) je, podle
ností. Cenzura totiž nedovolila aby byly
mého názoru, jednou z nejlepších částí té • na českých jevištích uvedeny hry Becketta,
to studie. Trenský ukazuje jak v Topolo
lonesco, Pintera a Důrrenmatta až do do
vých scénách ze života české združstevněby, kdy domácí absurdní drama ovládlo
né vesnice, žije duch pravé tragedie, i když české jeviště, v polovině let šedesátých,
je to tragedie pod burleskní maskou, kte
což mohlo zrodit iluzi, že vývin českého
rou na sebe bere krůtě komický chorus.
absurdu byl samobytný. Trenský ovšem
Velice výstižně Trenský odkazuje na vliv podotýká, že čeští spisovatelé znali díla
Strindberga v pozdějších hrách Topola, je
mistrů evropského absurda v originálech,
hož poetický pesimismus ho nakonec od
už z dob jeho největšího rozkvětu, v letech
vádí v Hodině lásky (1968) od konkrét padesátých.
ního jeviště k dramatickému dialogu jen
Václava Havla si Trenský cení nejvíce
mluvenému. Stejně citlivě je proveden roz
pro jeho skvělé zvládnutí nesmyslného dia
bor hry Františka Pavlíčka Nanebevstou
logu, pro jeho nenapodobitelnou jazyko
pení Sasky Krista (1967), volné a scénicky vou konstrukci, založenou na oficiálních
originální adaptace Babelových obrazů ze heslech a na úředním cliché. Tento jazyk,
sovětské občanské války, ve které Trenský jenž má za úkol zabraňovat možnosti pří
vidí Pavlíčkovu snahu smířit revoluci s
mé komunikace, slouží ve hrách Havla co
křesťanstvím. Ptákovinu Milana Kundery, tingua franca soudobého světa. Tomu,
psanou sice v 1967, ale vypravenou na je kdo jím zvládne, anebo lip, kdo se mu po
viště až začátkem 1969, kdy způsobila sen drobí, jako mladý arrivista Hugo Plůdek
zaci grafickým představením sexuality, vi v Zahradní slavnosti, je klíčem k úspěchu.
dí Trenský jako brilantně odpuzující zr
Je značně ironické, že právě v letech, kdy
cadlo české společnosti po invazi; hru v českém veřejném životě sílily naděje na
bý automatism pohlavních záležitostí
vítězství socialismu s lidskou tváří, na čes93

kém jevišti vládlo absurdní drama nejen
Havla, ale i Klímy, a na Západě neocene
ných Milana Uhde a Ladislava Smočka.
Jejich hry vysílaly do Světa svědectví plné
skepticismu a beznaděje. Pochyby o roli
spravedlivost hledajícího jednotlivce v
historii jsou dramatizovány ve hře Děvka
z města Théby (1967), v Uhdeově cynické
adaptaci Sofokleovy Antigony. Klímova
ještě starší hra. Zámek (1964), kterou sám
nazval “poučením o zrádné intelligencii”,
anebo jeho hra Porota, psaná těsně před
invazí, svědčí o autorových pochybách, že
člověk je schopen zachovat si alespoň zá
kladní lidskost pod tlakem “krajní situa
ce”. Stejná tendence se projevuje v dílech
jenž k nám docházejí po invazi, s pozoru
hodnou výjimkou dvou jednoaktových
her Havla (Audience a Vernisáž z 1975),
které mají silně autobiografický podtext.
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O nej bližší budoucnosti českého divadla
se Trenský vyjadřuje pesimisticky. Jak pí
še profesor Harkins v úvodních poznám
kách: “Je čím dál tím jasnější, že velký věk
českého divadla je už asi za námi, a že byl
ukončen sovětskou okupací.”
Maria Němcová Banerjee
Smith College
Oprava

Nedopatřením jsme ve studii Rio Preisnera K návratu básníka v 3.čísle 16.roč
níku Proměn vynechali obšírné srovnání
Zahradníčkových posledních sbírek Dům
Strach a Čtyři léta. Celý text studie vyjde
však v německém znění pod titulem ...und
wozu Dichter in dürftiger Zeit? v chysta
ném druhém díle vybraných Preisnerových
studií a esejů Aspekte einer provokativen
tschechischen Germanistik.

Proměny
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